
โครงการจัดการความรู้และสัมมาทิฐิ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

เรื่อง  

“การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ” 
 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ชื่อหน่วยงาน 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 



ที่ตั้ง บริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้านถนนวิภาวดีรังสิต 

อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 



ประวตัิความเป็นมา 
 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ครั้งแรกปี พ.ศ. 2514       
ชื่อ “ หน่วยบริการกลาง” วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 มีฐานะเป็น    
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน   
ดังนี้                                                            

1. งานธุรการ                           2. งานอาคารและสถานที่                                 
3. งานซ่อมบ ารุง                       4. งานยานพาหนะ                                        
5. งานสวนและรักษาความสะอาด   6. งานรักษาความปลอดภัย 

              



ส่วนราชการภายในกองยานพาหนะฯ 

     1. งานบริหารและธุรการ       2. งานอาคารและสถานที่                 
3. งานซ่อมบ ารุง                4.  งานยานพาหนะ                  
5. งานสวนและรักษาความสะอาด    6.  งานรักษาความปลอดภัย       
7. งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต   8.  งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 

    วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ออกเป็น 8 งาน ดังนี ้



 

ส่วนราชการภายในกองยานพาหนะฯ 

กองยานพาหนะฯ 

งานบริหารและธุรการ 

งานยานพาหนะ 

งานซ่อมบ ารุง 

งานอาคารและสถานที่ 

งานบริหารกลุ่มงาน 

อาคารพเิศษ 

งานรักษาความปลอดภัย 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 

งานบ ารุงรักษาอาคาร 

กจิการนิสิต 



สะอาด 

ปรัชญา 

สะดวก 

พงึพอใจทุกระดบั 

 เขียว 

ปลอดภัย 



วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง  มุ่งมั่นบริการ  สนับสนุนภารกิจ
ด้านอาคารสถานที่   ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย  ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ 



ภารกิจ (Mission) 
 เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่  ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย  ความ
สะอาดและภูมิทัศน์  ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



วัตถุประสงค ์
• เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน  อาคารสถานที่ การซ่อมบ ารุง

ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย  การจราจร สวน 
การรักษาความสะอาด   การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตและการ
บริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความ
ปลอดภัย การจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาด
และอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ให้บริการด้านต่าง 
ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร คณะ ส านัก และสถาบัน 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานภายนอกท่ีมาขอใช้บริการ 

เป้าหมาย 



นโยบายของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
      พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการ
บ ารุงรักษาอาคารกิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงาน
อาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

ภาระหน้าที่ 

ภายใน 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่



ภารกจิหลกั 



งานบริหารและธุรการ 
 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่  การเงิน-บัญชี  การ
พัสดุ  ด้านงบประมาณ  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและสาธารณูปโภค  
ทะเบียนข้อมูล  การท าบัตรผ่านอนุญาต เข้า – ออกมหาวิทยาลัย  
แผนผังและป้ายแสดงการจราจรต่างๆ 



งานอาคารและสถานที ่
 ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการใช้อาคารหอประชุมใหญ่  อาคารศูนย์เรียน
รวม 1, 2, 3, 4   อาคารพุทธเกษตร  บ้านพักสวัสดิการและทะเบียน
ราษฎร์ อาคารวิจัยและพัฒนา และอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร  



งานซ่อมบ ารุง 
 ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษารถยนต์  อาคาร  
หลังคา  ถนน  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ประปา  เครื่องปรับอากาศ  
โต๊ะเก้าอี ้และอุปกรณ์ส่ือสารของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ 



งานยานพาหนะ 
 ปฏิบัติงานด้านบริการยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  ทะเบียน
ยานพาหนะ  การประกันภัย  การจัดหาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           
รถสวัสดิการ มก. 



งานสวนและรักษาความสะอาด 
 ปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาบริเวณ  การรักษาความสะอาด  
การเพาะช าไม้ดอก  ไม้ประดับ  จัดสวนและตกแต่งสถานที่งานพิธีต่างๆ 
ของ มก. การก าจัดสิ่งปฏิกูล และการเก็บขยะ 



งานรักษาความปลอดภัย 
 ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ
และการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย  โดยการจัด
เจ้าหน้าที่เข้าประจ าจุดควบคุม  เขตการเรียนการสอน  ช่องทาง
และประตูเข้า – ออก  อ านวยความสะดวกการจราจรคับคั่ง
บริเวณทางแยก 



งานบ ารุงรักษาอาคารกจิการนิสิต 
 ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงบ ารุงรักษา  
ระบบไฟฟ้า  น้ าประปา  ระบบสาธารณูปโภค  ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอาคารหอพักนิสิต  อาคารกิจกรรมนิสิต  และพัฒนา
พื้นที่บริเวณ 



งานบริหารกลุ่มงานอาคารพเิศษ 
       ปฏิบัติงานด้านการให้บริการใช้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ มก. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 
2 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพี
สาคริก 



ภารกจิรอง 



ภารกจิรอง  

1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

2. งานเกษตรแฟร ์, เกษตรแห่งชาต ิ

3. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 

4. งานประชุมทางวิชาการ 

5. งานกาชาด 

6. งานพระกฐินพระราชทาน 

7. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ฯลฯ 
                                



งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 



งานเกษตรแฟร์ , เกษตรแห่งชาต ิ



งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 



งานประชุมทางวิชาการ 



งานพระกฐินพระราชทาน 
 



โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 



โครงสร้างการบริหาร 
อธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนิสิตและพฒันากายภาพ 

หน.งานยานพาหนะ หน.งานซ่อมบ ารุง หน.งานอาคารสถานที ่หน.งานบริหารและธุรการ 

หน.งานบริหารกลุ่ม 
งานอาคารพเิศษ 

หน.งานบ ารุงรักษา 
อาคารกจิการนิสิต 

หน.งานรักษาความ 
ปลอดภยั 

หน.งานสวนและ 
รักษาความสะอาด 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

ผู้ช่วยรองอธิการบดฝ่ีายกจิการนิสิตและพฒันากายภาพ 





โครงสร้างองค์กร 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

งานบริหารและธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานซ่อมบ ารุง งานยานพาหนะ 

-หน่วยสารบรรณ 
-หน่วยการเจ้าหน้าที ่
-หน่วยการเงินและงบประมาณ 
-หน่วยบัญชีและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
-หน่วยพัสดุ 
-หน่วยทะเบียนข้อมูลและบัตร
อนุญาตเข้าออก มก. 
-หน่วยเทคนิคคอมพิวเตอร์และ
ประชาสัมพันธ์ 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยบริการหอประชุมใหญ่ 
-หน่วยบริการอาคาร ศร. 1 
-หน่วยบริการอาคาร ศร. 2 
-หน่วยบริการอาคาร ศร. 3 
-หน่วยบริการอาคาร ศร. 4 
-หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร 
-ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกยีรติ 
-หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ    
 ทะเบียนราษฎร ์
- อาคารวิจัยและพัฒนา 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยช่างยนต์ 
-หน่วยช่างก่อสร้าง 
-หน่วยช่างไฟฟ้า 
-หน่วยช่างโทรศัพท์ 
-หน่วยช่างประปา 
-หน่วยช่างปรับอากาศ 
-หน่วยช่างเชื่อมโลหะ 
-หน่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์และ  
 สื่อสาร 
-หน่วยบ ารุงรักษาระบบบ าบัด 
 น้ าเสีย 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยบริการยานพาหนะ 
 และเครื่องจักรกล 
-หน่วยรถสวัสดิการ 
-หน่วยทะเบียนยานพาหนะ 
 และการประกันภัย 
-หน่วยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง 
 และหล่อลื่น 



โครงสร้างองค์กร (ต่อ) 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

งานสวนและ 
รักษาความสะอาด 

งานรักษาความ 
ปลอดภัย 

งานบ ารุงรักษา 
อาคารกิจการนิสิต 

งานบริหารกลุ่มงาน 
อาคารพิเศษ 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยช่างไม้ 
-หน่วยช่างประปา 
-หน่วยช่างไฟฟ้า 
-หน่วยช่างเชื่อมโลหะ 
-หน่วยช่างปูน 
-หน่วยช่างสี 
-หน่วยช่างโครงการ 
-หน่วยส ารวจออกแบบ 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
-อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
-อาคารสวัสดิการ มก. 
-อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
-อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
-อาคารจอดรถบางเขน 
-อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
-อาคารระพี สาคริก 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยบังคับการและสนับสนุนการ 
  ปฏิบัติการ 
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดท่ี 2 
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5  
-หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6 
-หน่วยบริการวิทยุคมนาคม 

-หน่วยธุรการและพัสดุ 
-หน่วยดูแลและตกแต่งสวน 
-หน่วยบ ารุงรักษาบริเวณ   
  และถนน 
-หน่วยรักษาความสะอาดและ 
 จัดเก็บขยะมูลฝอย 
-หน่วยเรือนเพาะช าและไม้    
 ประดับ 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่



“จรรยาบรรณ” 
บุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



    “จรรยาบรรณ” คือ ประมวลความประพฤติ
ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดขึ้นตาม
ข้อบังคับ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  
ชื่อเสียง  และฐานะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



จรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง  วิชาชีพ การปฏิบัติงาน  

    และหน่วยงาน 

 2.จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา   

          และผู้ร่วมงาน 

 3.จรรยาบรรณต่อนิสิต  ผู้รับบริการ  ประชาชน  

         และสังคม 



   1.จรรยาบรรณต่อตนเอง  วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

สิ่งที่บุคลากรต้องมี  

1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
และประพฤติตนให้เหมาะสม 

1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์  สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเอง
รวมทั้ง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



1.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ  

1.5 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.6 บุคลากรมหาวิทยาลัยค านึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

1.7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 

1.8 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน 

 



2.จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และ 
ผู้ร่วมงาน 

2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยพงึมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านความคิดเหน็ 
การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

2.2 บุคลากรมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 



2.จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และ 
ผู้ร่วมงาน (ต่อ) 

2.3 บุคลากรมหาวิทยาลัย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจใน
บรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม 

2.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยพงึปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันด ี
 



3.จรรยาบรรณต่อนิสิต  ผู้รับบริการ  ประชาชน และสังคม 

3.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กิริยา
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจ
ของตน ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลที่ทราบ 

3.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

3.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่าหาจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่ง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วทราบภายหลังว่ามี
มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่
กรณี 
 



3.จรรยาบรรณต่อนิสิต  ผู้รับบริการ  ประชาชน และสังคม (ต่อ) 

3.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์
ทางเพศกับนิสิตซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

3.5 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการเปิดเผยความลับของนิสิต หรือ
ผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตหรือผู้รับบริการ ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรง 

3.6 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการสอน หรืออบรมนิสิตเพื่อให้กระท าการที่
รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย หรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 


