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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี 
 
ช่ืองานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย 
 เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจดา้นด้านอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ท่ีดี เพื่อเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการ นิสิต บคุลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุดเด่นและโอกาส: 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เป็นหน่วยงานท่ีมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ท่ีดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคาร
กิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิ เศษ เพื่อสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 
เป้าประสงค์ :  

1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานท่ี การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย 
การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนอง
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานท่ี การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ อาคาร
สถานท่ี สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
7. การบริหารจดัการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
8. การจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์   
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1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. 
1.1 ตัดแต่งต้นไทรบริเวณศูนย์เรียนรวม 1 เนื่องจากรากต้นไทรขวางท่อระบายน้ า 

   
 

1.2 ลอกท่อเพื่อลดปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน ตลอดแนวถนนจันทรสถิตย ์บริเวณคณะบริหาร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตึกใหม่ 

บริเวณคณะบริหาร 

   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตึกใหม ่

   
 

1.3 ซ่อมแซมศาลเจ้าแม่หนองผักชี บริเวณสวน 60 ปี มก. เพื่อให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม โดยมีค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้าง
ท้ังส้ิน 12,965 บาท  
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1.4 ซ่อมแซมตัวอักษร เพื่อใช้ในการจัดแต่งสถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ คา่ใช้จ่าย 5,790 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

   
 

1.5 ซ่อมแซมครอกขยะบริเวณ หลังอาคารจอกรถบางเขน 

   
 

1.6 จัดสถานท่ี “งานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครัง้ท่ี 13” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 

   
 

   
 

1.7 ตัดแต่งต้นพุทธ บริเวณเกาะกลางแนวถนนไพฑรูย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถึง คณะอุสาหกรรม
เกษตร และ ด้านแนวคูคลองอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อความสวยงาม 
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1.8 เพาะต้นกล้าดาวเรือง บริเวณช้ัน 6 อาคารจอดรถวิภาวดี และขยายกระถางต้นดาวเรือง บริเวณเรือนเพาะช า ซอย
พหลโยธิน 45 

บริเวณช้ัน 6 อาคารจอดรถวิภาวด ี

  
 

บริเวณเรือนเพาะช า ซอยพหลโยธิน 45 

   
 

1.9 ปลูกต้นยี่โถบริเวณเกาะกลางถนนประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อความสวยงาม 

   
 

1.10 บ ารุงรักษาเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ าภายใน มก. และติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณบ่อน้ าบริเวณศูนย์เรียนรวม 4,
บริเวณบ่อน้ าด้านหลัง KU home  

บริเวณศูนย์เรียนรวม 4 
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บริเวณบ่อน้ าด้านหลัง KU home 

  
 

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

บริเวณคณะคหกรรมศาสตร ์

   
 

บริเวณหอประชุม 

   
 

1.12 เก็บกวาดก่ิงไม้ ใบไม้ และท าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณ ภายใน มก. 
บริเวณสวน 60  ปี 
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บริเวณส านักทะเบียน 

   
 

บริเวณคูคลองหลัง KU home 

   
 

1.13 ซ่อมแซมขอบทางเดินเท้าบริเวณสวนอโรคยา 

   
 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง 

ใช้งบประมาณ 420,867  บาท  ประกอบด้วย     
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างประตูพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 45  ถนนแยกประตูงามวงศ์วาน1-แยกหอประชุม มก. และ

เปล่ียนโคมแสงจันทร์ 80 วัตต์เป็นโคม LED 125วัตต์ บริเวณแยกศาลาหกเหล่ียม อาคารศูนย์เรียนรวม 4 และอาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิร ิ

 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานสีสรรพรรณไม้ฯ สวนสิริกิติ์ฯ 
 ตัดก่ิงไมใ้กล้สายแรงสูงบริเวณบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 และทางเข้าอาคารส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร 
 ติดตั้งไม้กระดกเปิด-ปิดทางเข้าลานจอดรถข้างหอประชุม มก.  
 ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ เพิ่มเติมบริเวณถนนแยกประตูงามวงศ์วาน 1-บริเวณแยกศาลาหกเหล่ียม 
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 ประสานงานกับกรมชลเข้าด าเนินการซ่อมปัมมน้ าDP2  
 ประสานงานเจา้หน้าท่ีช่างการไฟฟ้านครหลวงก าลังด าเนินการเช่ือมสาย สายไฟฟ้าแรงสูงขาดแยกคณะ

เศรษฐศาสตร ์

      
 

      
 

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานท่ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง ด าเนินการ
ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพื้นท่ีส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,891 บาท ประกอบด้วย 

  ประตูงามวงศ์วาน 3 ซ่อมปั้มน้ า 
ประตูงามวงศ์วาน 1 ประสานงานกับเจ้าหนา้ท่ีการประปานครหลวงเนื่องจากท่อน้ าประปาแตก 
 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิเปล่ียนช๊าฟอ่างล้างท่ีช ารดุ 
 อาคารศนูย์การศึกษานานาชาติ ช้ัน 2 ต่อท่อน้ าประปาให้กับส านักงานศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ าช ารุดช้ัน 2 ช้ัน 7 ช้ัน9 
 อาคารหอประชุม มก. ซ่อมท่อน้ าประปารั่วบริเวณด้านหน้าอาคาร 

 

    
 

     
 

 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   8 

 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน  บาท 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปล่ียนหลอดไฟห้องน้ าคนพิการช้ัน 8  
 

 
 

3.2 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 7,900 บาท  

  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปล่ียนสายน้ าดีห้องน้ าหญิงช้ัน 2 , เปล่ียนสายช าระห้องน้ าคนพิการช้ัน 5  

 
 

3.3 พัฒนาระบบเคร่ืองปรับอากาศ และบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้อง 406 ล้างเครื่องปรับอากาศ โดย CNC 
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 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3  เลขท่ีสัญญา B3104/97/2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบ 2562 จ านวนเงิน 21 ,985,000 บาท (ยี่ สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันท่ี 3 
เมษายน 2562 - 27 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ท่ีน่ัง ชั้น 4 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยาง
พร้อมขนท้ิง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งฝ่าเพดานอะคูสติกบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน ติดตั้งฉนวนกันความ
ร้อนใยแก้วชนิดมีฟอยด์หุ้ม หนา 1 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน ภายในห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด พร้อมเคร้าโครง ภายใน
ห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร ,สวิทซ์,ปล๊ัก ภายใน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิคภายในห้องพักอาจารย์ 
ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบ้ืองยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี 
ปรับปรุงเปล่ียนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพื้น ปูพื้นกระเบ้ืองพร้อมติดตั้งจมูก
ยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และปรับปรุงซ่อมแซมประตู -หน้าต่างห้องเรียน ทาสี
ภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางท่อระบบน้ าดี - น้ าเสียห้องพักอาจารย์ 
ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม. กันช้ืน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดโคมไฟของเดิม พร้อมต่อเช่ือมสายไฟ ช้ัน 4 บริเวณ
โถงทางเดิน ทดสอบงานระบบไฟ รื้อพื้นระบบกันซึม ปรับพื้นท่ี ท่ีเป็นแอ่ง จัดท าระบบกันซึม ช้ันดาดฟ้า  

 

  

 
 

งวดท่ี 2 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ท่ีน่ัง ชั้น 3 (จ านวน 4 ห้อง)  รื้อเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยาง
พร้อมขนท้ิง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร 
สวิทซ์ ปล๊ัก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะรีลิค ภายใน
ห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพื้นกระเบ้ืองยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลาย
ไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปล่ียนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพื้น ปูพื้น
กระเบ้ืองยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์ และปรับปรุงซ่อมแซม
ประตู – หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางระบบ
ท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า  
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งวดท่ี 3 ปรับปรุงห้องเรียน 200 ท่ีน่ัง (จ านวน 2 ห้อง) ห้องเรียน 100 ท่ีนั่ง (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดาน
พร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบ้ืองยางพร้อมขนท้ิง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์
และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร สวิทซ์ ปล๊ัก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพัก
อาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิค ภายในห้องพักอาจารย์  ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพื้นกระเบ้ืองยาง 
ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปล่ียนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือ
กระดานและราง ปรับพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพัก
อาจารย์และปรังปรุงซ่อมแซมประตู - หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้าง
มือ กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี - น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบระบบไฟฟ้า 

 
 

งวดท่ี 4 ปรับปรุง WC MEN 2 , WC WOMEN 1 และระบบงานสุขาภิบาล (ต้ังแต่ชั้น 1-ชั้นดาดฟ้า) รื้อ
ระบบท่อน้ าดี - น้ าท้ิง และระบบน้ าฝน รื้อถอนสุขภัณฑ์ ประตูและผนังส าเร็จรูป รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและฝ้าเพดาน รื้อพื้น
กระเบ้ืองเดิมและผนังกระเบ้ืองเดิม ปูพื้นกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ก่ออิฐมวลเบา บุกระเบ้ืองผนัง ติดตั้งฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดกันช้ืนพร้อม
โครงเคร่า จัดท าเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีด า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ประตูและผนังส าเร็จรูป เปล่ียนประตูใหม่ ทาสีผนังและฝ้า
เพดาน ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED สวิทช์ พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้าภายในห้องน้ า ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบ
ท่อน้ าดี - น้ าท้ิงและระบบน้ าฝน ทดสอบงานระบบท่อสุขาภิบาล จัดท าระบบกันซึมในถังเก็บน้ า (CEMENT BASE) ขุดลอกราง
ระบายน้ า บ่อเกรอะ - บ่อซึมของเดิม สูบน้ าออก ท าการเติมเช้ือจุลทรีย์ เปล่ียนซ่อมกระจก ประตู - หน้าต่าง บริเวณท่ีช ารุด
เสียหาย 
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 อาคารหอประชุมฯ ขอให้ซ้ือผ้าม่าน เพื่อใช้ส าหรับติดตั้งท่ีห้องประชุมของอาคารหอประชุมฯ ซ่ึงใช้จัดนิทรรศการต่าง ๆ 
เงินรายได้ส่วนกลาง ปรับงบกลางคร้ังท่ี 149/62 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท 

 
 

  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัท ไฟร์ฮีโร่ เข้ามาตรวจเช็คบ ารุงรักษาระบบสัญญาณไฟร์อราม เพื่อตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ ประจ าปี (เข้าตรวจสอบ ปี1 / 2 ครั้ง) โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 32,100 บาท  

 
 

บุคลากรงานอาคารและสถานท่ี ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังน้ี 
 เจ้าหน้าท่ีอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 4 เก็บโทรศัพท์ของนิสิต ท่ีลืมไว้ในห้องเรียน นิสิตมารับคืนเรียบร้อย

แล้ว 
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การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง  งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานการให้บริการ ของงานอาคารและสถานท่ี 

 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนท่ีของอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนางานซ่อมแซมเสาเหล็กช ารุด ป้อมชวนชม โดยการเช่ือมและเทคอนกรีต เพื่อความปลอดภัย 

     
 

- พัฒนางานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตช้ันดาดฟา้รั่ว ตึกพักหญิงชงโค โดยการทาน้ ายากันซึม เพื่อป้องกันน้ ารั่วลงฝ้า  

     
 

 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนสิงหาคม 2562)        

รายรับ (บาท) 
ยกเวน้

ค่าธรรมเนียม 
รวม (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 34,800.00 3,404,800 3,404,800 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 12,800.00 455,150 455,150 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3  - - 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 47,400.00 1,119,900 1,119,900 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม 31,500.00 - 35,000 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร - - - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 2,400 239,750 242,150 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 4,000.00 65,000 69,000 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 162,180.00 - 174,910 

10 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ - - - 

รวม 295,080.00 5,284,600 5,500,910 
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 - พัฒนางานซ่อมแซมไม้ฝาผนังช ารุด หอพักชายท่ี 13 เพื่อความสวยงามและป้องกันน้ าฝนไหลเข้าอาคาร 

     
 

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปล่ียนหลอดไฟฟ้า หลอดLED และอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์

เรียนรวม 1  อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,ตึกพัก
ชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,  ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึก
พักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อม
ชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

     
 

     
 

- พัฒนาเปล่ียนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย , อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,ตึก
พักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิง
คัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและ
ป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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4.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจ าอาคารกิจกรรมนิสิต  
- พัฒนาซ่อมแซมและเปล่ียน มุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ช่องลม และงานปรับปรุงติดสายยูประตูห้อง มือจับ บานพับ 

ประตูหน้าต่าง ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิง
วาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์
, ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

   
 

     
 

- พัฒนางานตดิสายยูประตูอลูมิเนียม ตึกพักชายท่ี 13 เพื่อความปลอดภัยและให้งานได้ตามปกติ 
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- พัฒนางานตดิสายยูประตูตู้เส้ือผ้า ตึกพักหญิงชวนชม ท้ังตึก เพื่อความปลอดภัยและให้งานไดต้ามปกติ  

     
 

- พัฒนางานติดกระจกบานเกล็ด ตึกพักหญิงดารารัตน์ และตึกพักหญิงชวนชม  เพื่อความปลอดภัยและให้งานได้
ตามปกติ 

     

 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ภายในมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือรถราง ภายใต้โครงการ KU –Green Campus 
Healthy Community ขนาดไม่น้อยกว่า 25ท่ีนั่ง ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถบัสโดยสารขนาด 25 ท่ีนั่งจ 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 คัน รถเสริม 

จ านวน 1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 
 

การเพ่ิมเส้นทางการให้บริการสาย 5 
1.มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพิ่มเส้นทาง สาย 5 

จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เล้ียวซ้ายแยกส่ิงทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ให้เพิ่มเติมโดยการ
เล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไปส านักหอสมุด แยกส่ิงทอเล้ียวขวาไป
หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 06.30 - 18.30 น. และช่วง 18.30 - 
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21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00 - 17.00 น. โดยให้ก าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2.มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายช่ัวคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพิ่มเส้นทาง สาย 5 จากเดิมออก
จากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เล้ียวซ้ายแยกส่ิงทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า  

3.เพิ่มเติมโดยการเล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแยก ไปรษณีย์เก่าไป
ส านักหอสมุด แยกส่ิงทอเล้ียวขวาไปหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 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 าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตว
แพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

4.มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายช่ัวคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

5.มอบให้คณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานงานในรายละเอียดส าหรับ
การใช้พื้นท่ีร่วมกันเพื่อติดตั้งป้ายจุดจอดรถโดยสารสวัสดิการบริเวณคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องจากมีพื้นท่ีส าหรับกลับ
รถได้ โดยก าหนดช่ือป้าย เทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการให้นิสิต
และบุคลากรภายในคณะฯทราบต่อไป โดยเริ่มให้บริการตามเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 12 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

  
 

รถบริการนอกเวลาราชการเพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออกของ
มหาวิทยาลัยฯดังนี ้

- 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  
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2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการโดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการและรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่าซ่อมแซมรถราง 15,835 บาท เพื่อให้บริการท้ัง 5 สาย
นอกจากนี้ การด าเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในเกษตรกลางบางเขนจึง
จัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้บริการรับ-ส่งนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีบริหารจัดการโดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ ท้ังหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะ
ให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิการขนาด 25 ท่ีนั่ง และรถปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซ่ึงแบ่ง
ประเภทรถท่ีให้บริการ ดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบรถโดยสารขับเคล่ือน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบปิดขนาด 21ท่ีนั่ง 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 
คันโดยสับเปล่ียนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณีเข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า 

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

รถยนต์เป็นรถรางไฟฟ้า สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 23 ท่ีนั่ง (ห้ามยืน) โดยข้ึน -ลงด้านซ้ายมือด้านเดียวใช้ความเร็ว 25 
กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพื่อแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูลได้โดยทดลองว่ิงให้บริการ
ตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 
 

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางงานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลบริหารจัดการรถยนต์

ส่วนกลางเครื่องจักรกลขนาดหนักรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตรรวมจ านวน 95 คัน โดยการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงินวงเงินประมาณ 93,400 
บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการเช่า
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รถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล จ ากัด เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จ านวน 7 คัน ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 323,926.88 บาท  เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูงได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานท่ีเป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ 

 

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ี และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
6.1  งานเพ่ิมจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งท่ี 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพื่อให้

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีพักอาศัยภายในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีดังกล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
 

6.2 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองการประชุมแถวพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ต่อเน่ือง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและช้ีแจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 คือมีการประชุมแถวท้ังหมด 114 ครั้ง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้า
ประชุมแถวท้ังหมด 89 นาย 

   
 

6.3 โครงการเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) โครงการเขตพื้นท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วม
ระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซ่ึงเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  
ดังนี้ 

เหตุการณ์ท่ีเกิด เดือน (คร้ัง) 

เหตุลกัทรพัย ์ 1 
ลมืทรพัยส์นิ 2 
เหตุรถชนกนั 2 
อื่น 3 
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6.4 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซ่ึงมีผลการด าเนินงานในการก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้ 

ล าดับท่ี รายการ หน่วยนับ (คร้ัง) จ านวน (บาท) 

1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 395 197,500 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเล่ือน 1 200 

 

6.5 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(จยย.ISO) 
มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห้ามว่ิงเข้าภายในเขตการ

เรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจ าตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้
รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องด าเนินการตั้งแต่ปี  2545  จนถึงปัจจุบัน 

           
 
 

6.6 โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายในมก. จัดท่ีจอดรถจักรยานบริเวณช่องทางประตู โครงการบริหารจัดการ
รถจักรยาน เป็นโครงการท่ีรณรงค์ให้นิสิต บุคลากร ได้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีกอปรกับเป็น
การบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่รถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการโดยด าเนินการ
จัดท่ีจอดรถจักรยานภายใน มก. ได้แก่ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูงามวงศ์วาน 1 ประตูวิภาวดี ลานจอดรถ
หอประชุม โดยท าท่ีจอดรถติดตั้งระบบไฟฟา้แสงสว่าง และจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เป็น
โครงการต่อเนื่องโดยเริ่มด าเนินการในป ี 2551  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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6.7 โครงการตีเส้นจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร นิสิต และ
ผู้มาติดต่อราชการท่ีสัญจรบนพื้นผิวถนนถึงการเดินเท้า เกิดความเป็นระเบียบและเกิดความสวยงาม ความชัดเจนในการขับขี่
ยานพาหนะ เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยใช้เงินรายได้ ประจ าปี 
2562 งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอ่ืน ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท 

          
 

       
 

7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน             
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก่ียวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
ให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส าหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ได้บริหารจัดการ
ด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารส าหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานท่ี ซ่ึงมีรายรับและหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจ าเดือน สิงหาคม ดังนี้ 

 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน    
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 5,000.00 118,500.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 34,800.00 3,404,800 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 12,800.00 455,150 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 47,400.00 1,119,900 

 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.1 63,400.00   
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.4 18,500.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม  มก. 31,500.00   
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 162,180.00 206,000.00 
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 4,700.00 239,750 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 20,000.00 65,000 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 0.00 239,750 

 -  ค่าธรรมเนียมจอดรถบริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ 4,000.00 65,000 

 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 9,700.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 1,200.00   
 -  ค่าเช่าพื้นท่ีบริเวณกองยานพาหนะฯ 3,500.00   
 -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ช ารุด/หาย 100.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 108.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 196,500.00   
 -  ค่าปรับหาบเร ่ แผงลอย 200.00   
 -  ค่าบ ารงุรักษารถยนต ์ 3,000.00   
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 46,500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,500.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น     
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 9,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมจดัตกแต่งสถานท่ี 2,500.00   
รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 248,808.60 21,920.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 375,513.67 7,200.00 
     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 170,270.07 3,520.00 

     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 116,560.00 
               
22,500.00  

รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)     
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 456,531.00   
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)     
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปาและโทรศัพท์ 381) 1,931,437.00   

รวม 3,979,708.34 5,968,990.00 
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8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือน สิงหาคม) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 33 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 79 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 15 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  0 

 รวม 135 
 
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารสารนิเทศ 5 0 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 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธุรการและพัสด ุ    
 2. อาคารจกัรพันธ์เพญ็ศิริ 206,000.00 20,000.00 142,769.05 

 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 118,500.00  5,000.00 1,002,555.40  
 4.  อาคารสวัสดกิาร มก.  456,531.00 318,367.12 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,920.00 248,808.60 506,139.09 

 6.  อาคารจอดรถบางเขน 3,520.00 170,270.07 144,924.91 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 7,200.00 375,513.67 373,463.48 

8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 116,560.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน 379,640.00 1,392,683.34 2,732,644.28 
 

 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก  
กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  มีหน้าท่ีให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารและสถานท่ี  โดยซ่อมแซม

ส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในพื้ นท่ีส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซ่ึงมีภารกิจดูแล
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบต่างๆ 9 ระบบ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบดับเพลิง และระบบอัดอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น    
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- ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board)  โคมไฟฉุกเฉิน  ระบบ
ไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

- ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้ าท้ิง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สุขภัณฑ์ถังบ าบัดน้ าเสีย มิเตอร์
น้ าประปา เป็นต้น               

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์ 
 ด าเนินการจัดสถานท่ีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 

24,885  ประกอบด้วย 
 จบัผ้าระบายตึกใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจับผ้าระบายเต็นท์, ชายอาคาร, ราวบันไดและติดธงชาติงานวัน

สถาปนาคณะ 
 จัดสถานท่ีงานสีสันพรรณไม้ ตีโครงไม้ปูพื้นกางเต็นท์ ท าทางลาดเข้า-ออกจัดท าแท่นวางพานพุ่ม-เทียนแพหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน 2 ชุด ปูพรมสักหลาด ติดตั้งแท่นแขวนพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขึงผ้าใบด้านหลังเต็นท์ ติดตั้ง
ป้ายตัวอักษร ติดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ปูหญ้าเทียมและจับผ้าระบายฟ้า-ขาว, ติดธงชาติ ธง สก. 

 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณฯ์ประตูงามวงศ์วาน 1  ตดิป้ายช่ือคิวอาร์โค้ดต้นไม้นามพระราชวงศ ์
 จับผ้าระบาย, ติดธงคณะ, ติดป้ายโฟมโครงการประกวดร้องเพลงฯห้องสุธรรมอารีกุล 
 ตั้งนัง่ร้านท าท่ีถ่ายรูปบริเวณอโรคยาอุทยาน 
 จัดท าจดุถ่ายรูปมุมสูงบริเวณอโรคยาอุทยาน ติดตรา มก.และรูปดอกนนทรีระเบียงท่ีถ่ายรูปมุมสูงอโรคยาอุทยาน 
 จดัสถานท่ีพิธีไหว้ครูอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
 ติดปา้ยประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตรจ านวน 2 ผืน งานสืบสานวันสืบนาคะเสถียรพร้อม เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือ 

และเก็บอุปกรณ์งานไหว้ครู 

 ซ่อมแซมสะพานไม้บริเวณศาล 
 จัดท าแท่นซ้อมรับปริญญาบัตรเพิ่มและทาสีใหม ่
 ติดป้ายงาน "สืบสาน วันสืบนาคะเสถียรประจ าปี 2562"และตีโครงไม้ติดรูปและบ้าน ฯลฯ  
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 เข้าตรวจสอบโทรศัพท์ของคณะประมง 
 ช่างจากบริษัทฯเข้าด าเนินการวางระบบโทรศัพท์ใหม่อาคารสารนิเทศ 50 ปี วางสายวางรางเข้าห้องโอเปอเรเตอร์

เจาะติด Box ตามช้ันอาคารสารนิเทศ50 ปี 

 ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข7ตัวและหมายเลข 6ตัว 612150 และ612148. ตึกสุพรรณนิการซอยพหลยิน45 และ
หอพักนิสิตหญิงกองกิจการนิสิต 

 เข้าตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์สายภายใน มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 บริษัทGTS (ซีเมนต์) ตรวจสอบพื้นท่ีการวางระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP PABX (ใหม่) ติดตั้งเช่ือมสายเข้าระบบ 

MDF ห้องชุมสายโทรศัพท์ห้องโอเปอเรเตอร์ ประจ าอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 ตรวจเช็ดโทรศัพท์หมายเลข 029428989 ช่างบริษัทเข้ามาตรวจสอบเลขหมาย 02-942-8989 ซ่อมโทรศัพท์    
โรงนมหมายเลข 611348 ใช้งานได้ตามปกติ 
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 ส ารวจดูแนวพื้นท่ีโครงการพัฒนาคนู้ าริมถนนวิภาวดีร่วมกับหน่วยงานฯท่ีเก่ียวข้อง 
 ร่วมกันกับงานสวนและรักษาความสะอาดตัดแต่งต้นไมด้ าเนินการตัดสายโทรศัพท์ท่ีไม่ใช้งานออก 
 ร่วมกับท่านผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการนิสิต หัวหน้างานซ่อมบ ารุง บริษัทฯ ผู้รับเหมาตรวจระบบการ

วางท่อระบบน้ าเสียถนนชูชาติก าภูเริ่มจากแยกคณะสังคมศาสตร์ถึงทางเข้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3ผู้รับเหมาน าหินครุกลงตาม
แนวท่ีขุดเพื่อคืนพื้นท่ีแยกคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการวางบ่อเช่ือมท่อรอดและเทปูนบริเวณปากบ่อแยกคณะสังคมศาสตร์ 
เพื่อคืนทางเดินรถให้ว่ิงได้สะดวก ยกท่อรอดลงพื้นก่อสร้างและท าความสะอาดพื้นท่ีทางเดินเพื่อเปิดทางเดินเท้า 

 จัดเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ท่ีตกหล่นหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ร่วมกับหน่วยช่างไฟฟ้าเก็บสายโทรศัพท์และ
สายไฟฟ้าตกหล่มลงมาหน้าโรงอาหารกลาง1 

    
 

     
 

10.2 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้าจ านวน 1 คัน รับ -ส่งแขก VIP ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะวิศวะกรรม

อุตสาหกรรมและวิศวะเครื่องกล เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้าจ านวน 2 คัน รับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี 2562 ณ ส านักหอสมุด และหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
- จัดยานพาหนะ รถบรรทุก 4 ล้อ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีช่างไฟฟ้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ณ 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันท่ี 3-6 สิงหาคม 2562 

           
 

- จัดยานพาหนะ รถบรรทุก 4 ล้อ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนักกีฬาชมรมฟุตบอล ณ สนาม TOT แจ้งวัฒนะ เมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 4 คัน รับ-ส่งผู้เข้าโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 68 
เมือ่วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 2 คัน รับ-ส่งนักดนตรีวง KU WIND และขนเครื่องดนตรี ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี 
เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 2 คัน รับ -ส่งนิสิตนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 โครงการ “Orientation for 
International Students” ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 

10.จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 2 รถบรรทุก 4ล้อ จ านวน 1คัน คัน รับ-ส่งนิสิต ร่วมงาน
โครงการหลวง 50 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อวันท่ี 19-18 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 4 คัน รับ-ส่งนิสิตท่ีเข้าร่วมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 2 คัน รับ-ส่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่องแนวทางการเสริมสร้างทักษะ ณ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 2 คัน รับ-ส่งนิสิตโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการระดับนานาชาติ ณ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 4 คัน รับ-ส่งนักเรียนมัธยมปลายจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตชมรมฟุตซอลแข่งกีฬา ณ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตแข่งขันกีฬาฮอกก้ี ณสนามเฉลิมพระ
เกียรติคลองหก เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตโครงการวัฒนธรรมมนุษศาสตร์ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมฯ เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 2 คัน รับ-ส่งนักศึกษาต่างชาติร่วมโครงการ Al Summer School Program ณ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 27-30 สิงหาคม 2562 

  
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร ์

  
 คณะสัตวแพทย์ 
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 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

  
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

  
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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 คณะบริหารธุรกิจ 

    
 

    
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

    
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักโลกประจ าประเทศไทย (World Vegetable Center) 

   
 

 คณะสัตวแพทย์ 
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