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การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมายงัคณะวิศวกรรมศาสตร 

การเดินทางดวยการเดิน 

แผนทีข่อง Google Maps ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มคีวามแมน่ยาํและบอกทางไดถ้กู เราแนะนําให้

ทา่นเปิดตาํแหน่งของภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรด์ว้ย Google Maps ผา่นลงิกน้ี์แลว้เลอืกใชบ้รกิารนําทาง (turn-

by-turn navigation) 

นอกจากน้ี ทา่นยงัสามารถตัง้เครือ่งนําทาง (GPS) ไปยงัพกิดัต่อไปน้ี เพือ่นําทางไปยงัภาควชิา 

Latitude:  13.8460934  Longitude: 100.5686036 

หากไมส่ะดวกใชบ้รกิารนําทาง ทา่นสามารถเดนิทางมายงัภาควชิาฯ จากประตตู่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดด้งัน้ี 

จากประตูพหลโยธิน 

• จากประตพูหลโยธนิ เลีย้วขวา เดนิมายงัศาลาหกเหลีย่ม  

• จากศาลาหกเหลีย่มเดนิเขา้มาในตวัมหาวทิยาลยั ผา่นอนุสาวรยีส์ามบรูพาจารย ์

• เมือ่ถงึประตูงามวงศว์าน 1 กรุณาอ่านต่อทีก่ารเดนิทางจากประตงูามวงศว์าน 1 (หน้า 9) 

  

ประตูงามวงศวาน 1 

ประตูพหลโยธิน 

https://goo.gl/maps/KRoZcontLeA2
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การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมายงัคณะวิศวกรรมศาสตร 

จากประตูงามวงศวาน 1 

• จากประตงูามวงศว์าน 1 เดนิเลยีบถนนงามวงศว์าน ผา่นธนาคารกรงุเทพ 

• เดนิทางผา่นถนนชชูาตกิาํภ ูมุง่หน้าตรงไป ผา่นคณะเศรษฐศาสตรท์างซา้ยมอื 

• สงัเกตคณะวศิวกรรมศาสตรซ์ึง่จะอยูท่างซา้ยมอื มป้ีายคณะสงัเกตเหน็ไดช้ดั 

• สาํหรบัวธิกีารเดนิไปอาคารภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์กรณุาอ่านต่อทีก่ารเดนิทางภายในคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์จากทางเขา้ฝัง่อาคารชชูาต ิกาํภ ู(หน้า 13) 

  

ประตูงามวงศวาน 1 

อาคารชูชาติ กําภู 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร 
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การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมายงัคณะวิศวกรรมศาสตร 

จากประตูงามวงศวาน 2 

• จากประตงูามวงศว์าน 2 เดนิไปทางคณะบรหิารธุรกจิ 

• เมือ่ถงึคณะบรหิารธุรกจิ เดนิขา้มฝัง่ไปยงัรา้นเอสแอนดพ์ ีจากนัน้กรณุาอ่านต่อทีก่ารเดนิทางภายในคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์จากรา้นเอสแอนดพ์ ี(หน้า 14) 

  

ประตูงามวงศวาน 2 

เอสแอนดพี 

คณะบริหารธุรกิจ 
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การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมายงัคณะวิศวกรรมศาสตร 

จากประตูงามวงศวาน 3 

• จากประตงูามวงศว์าน 3 เลีย้วขวา ผา่นสหกรณ์รา้นคา้ และ KU Home 

• เดนิผา่นอาคารสาํนกับรกิารคอมพวิเตอรท์างดา้นขวามอื  

• ก่อนถงึคณะบรหิารธุรกจิ เดนิขา้มถนนไปฝัง่ตรงขา้ม โดยรา้นเอสแอนดพ์จีะอยูด่า้นขวา จากนัน้กรณุาอ่านต่อ

ทีก่ารเดนิทางภายในคณะวศิวกรรมศาสตร ์จากรา้นเอสแอนดพ์ ี(หน้า 14) 

จากประตูวิภาวดี 

ไมแ่นะนําใหท้า่นเดนิจากประตวูภิาวดมีายงัภาควชิา เน่ืองดว้ยระยะทางคอ่นขา้งไกล หากจาํเป็น ทา่น

สามารถใชบ้รกิารรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง (หน้า 12) 

  

ประตูงามวงศวาน 3 

รานเอสแอนดพี

สหกรณรานคา 

KU Home 

คณะบริหารธุรกิจ 
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การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมายงัคณะวิศวกรรมศาสตร 

การเดินทางดวยบริการรถจักรยานยนตรับจาง 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์บีรกิารรถจกัรยานยนตร์บัจา้งตามบรเิวณประตหูลกัๆของมหาวทิยาลยั 

• ประตพูหลโยธนิ ใชบ้รกิารไดท้ีศ่าลาหกเหลีย่ม (A) และสะพานลอยขา้มถนนงามวงศว์าน (B) 

• ประตงูามวงศว์าน 1 ใชบ้รกิารไดท้ีจุ่ดจอดจกัรยาน (C) 

• ประตพูหลโยธนิ ใชบ้รกิารไดท้ีน่อกมหาวทิยาลยับรเิวณเชงิสะพานลอย (D) 

ทา่นสามารถแจง้ผูใ้หบ้รกิารขบัขีจ่กัรยานยนตว์า่ตอ้งการไปคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตรงทางเขา้รา้นเอสแอนดพ์ ี

หรอืทางเขา้ใกลค้ณะบรหิารธุรกจิ (โดยปกต ิรถจกัรยานยนตร์บัจา้งไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มายงัดา้นใน (ภายในบรเิวณ

เสน้สแีดง)) จากนัน้กรณุาอ่านต่อทีก่ารเดนิทางภายในคณะวศิวกรรมศาสตร ์จากรา้นเอสแอนดพ์ ี(หน้า 14) 

เมือ่เดนิทางออกจากอาคารภาควชิาฯ ทา่นสามารถเรยีกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งไดท้ีจุ่ด E (สหกรณ์รา้นคา้) 

ขอควรระวัง แนะนําใหใชบริการจักรยานยนตรับจางเส้ือสีชมพู เน่ืองจากอยูภายใตกํากับของมหาวิทยาลัย และคา

โดยสารไมควรเกิน 15 บาท 

A 

D 

ประตูงามวงศวาน 1 

ประตูวิภาวดี 

ประตูพหลโยธิน 

C 

B 

CPE 

คณะบริหารธุรกิจ 

ประตูงามวงศวาน 2 

ประตูงามวงศวาน 3 
รานเอสแอนดพี 

E 
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การเดินทางภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 

ทา่นสามารถเดนิทางจากทางเขา้-ออกต่างๆ ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์มายงัอาคารภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรไ์ด้

ดงัน้ี 

คําแนะนํา 

นอกจากการใชแ้ผนที ่Google Maps ในการเดนิทางแลว้ ทา่นสามารถถามเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของคณะ

สาํหรบัเสน้ทางการเดนิทางมายงัอาคารภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรไ์ดอ้กีดว้ย 

 

จากอาคารชูชาติ กําภู 

  

เมือ่ทา่นถงึอาคารชชูาต ิกาํภ ูใหเ้ดนิตรงมาในคณะ ผา่นอาคารบุญสม สวุชริตัน์ (อาคารภาควชิาวศิวกรรมโยธา) 

ทางดา้นซา้ยมอื 

 

เดนิตรงไป ผา่นอาคารภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลทางดา้นซา้ย และจุดจอดรถตรงหน้า จะพบอาคารภาควชิาวศิวกรรม

คอมพวิเตอรอ์ยูเ่ลยจุดจอดรถ 

  

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาคารบุญสม 

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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การเดินทางภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 

จากรานเอสแอนดพี 

  

จากรา้นเอสแอนดพ์ซีึง่อยูด่า้นขวา เดนิตรงเขา้มา ผา่นอาคารภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลซึง่อยูท่างดา้นซา้ย เมือ่เดนิ

สิน้สดุอาคารภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล ใหเ้ลีย้วซา้ย  

 

จะพบจุดจอดรถ  และอาคารภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรอ์ยูเ่ลยจุดจอดรถ 

  

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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แผนท่ีภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

สตารบัคส 

อินทนิล 

ทางไปศูนยอาหาร

คณะวิทยาศาสตร 
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บริเวณรับประทานอาหาร ภายในและรอบคณะวิศวกรรมศาสตร  

ภายในและรอบคณะวศิวกรรมศาสตร ์ทา่นสามารถรบัประทานอาหารไดต้ามสถานทีด่งัน้ี (ตามวงรสีเีขยีว ดงัรปูหน้า 

15)  

• โรงอาหาร IUP 

o คาํแนะนํา เลีย่งเวลานิสติพกัรบัประทานอาหาร ระหวา่ง 12:00-13:00 

• รา้นเอสแอนดพ์ ีรา้นสตารบ์คัสแ์ละรา้นอาหารโดยรอบ 

• สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร ์ชัน้ 1 

• ศนูยอ์าหารคณะวทิยาศาสตร ์

• KU Home (บุฟเฟตอ์าหารไทย) 

• รา้น Café dot com ชัน้ 1 อาคารวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(ทีน่ัง่จาํกดั) 

 

นอกจากน้ี มรีา้นเครือ่งดื่มใหบ้รกิารภายในและรอบคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตามสีเ่หลีย่มสน้ํีาตาล ดงัรปูหน้า 15 
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