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K A S E T S A R T  
U N I V E R S I T Y  

 ขาว กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

ปที่ 11 ฉบับที่ 10 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 

เขียว      สะอาด      สะดวก     ปลอดภัย      พึงพอใจทุกระดับเขียว      สะอาด      สะดวก     ปลอดภัย      พึงพอใจทุกระดับ   

Vehicle, Building  and  Physical  Plant  Division   

รับมอบทุน รศ.วุฒิชัย กปล-
กาญจน อธิการบดี มอบหมายให นาย
นิพนธ ลิ้ม-แหลมทอง อ.เปรื่องบุญ 
จักกะพาก รองอธิการบดีฯ  รับมอบ
เงินสนับสนุนโครงการวิทยาเขตสีเขียว 

KU-G REEN  CAMPUS  HEALTHY  COMMUNITY จากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยคุณพจณี คงคาลัย ผูจัดการภาคนคร
หลวง 5 เปนตัวแทน  เพื่อจัดซ้ือรถรางจํานวน 2 คัน ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่13 สิงหาคม 
2552 
 

อาคารจอดรถใหม  

อาคารจอดรถ(งามวงศวาน 2)  จอดรถ
ได  192 คัน เปดใหบริการเริ่ม  1 
สิงหาคม 2552 เปนตนไป เพือ่รองรบั
การจอดรถของบุคลากร นิสิต และผูมา

ติดตอราชการภายใน มก. อัตราคาใชบริการสามารถดูขอมูล
เพิ่มเติมไดที่  www.vehicle.ku.ac.th   

เขียว เขียว           สะอาดสะอาด             สะดวกสะดวก           ปลอดภัย      ปลอดภัย      พึงพอใจทุกระดับพึงพอใจทุกระดับ   

งาน100 ป พระเจาฯจักรพันธ
เพ็ญศิริ   ณ อาคารจักรพันธฯ  
5-7  สิงหาคม 52  

เขาชมกิจการฯ สวนจิตรลดา บุคลากรจากกอง
ยานพาหนะฯ จํานวน 12 คน 
เขาเยี่ยมชมกิจการโครงสวนพระ 
องคสวนจิตรลดา อาทิ เชน การ
ผลิตแก็สโซฮอล ไบโอดีเซล 
การผลิตถานจากแกลบ เปนตน 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552   

 

ผลิตถานจากแกลบ 

ผลิตปุยอินทรีย 

ผลิตไบโอดีเซล

โครงการจักรยานมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร (KU-BIKE)  เปดใหยืม
จักรยานฟรี(600 คัน) แกนิสิตและบุคลากร มก.  ไดแก จุดจอด
รถจักรยานประตูวิภาวดี  จุดจอดจักรยานประตูงามวงศวาน 2 ประตูงาม
วงศวาน 1 และประตูพหลโยธิน  เริ่ม 24 สิงหาคม 2552 เปนตนไป  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานรักษาความปลอดภัย 1446 หรือ 
025795526 

บริการสถานที่ประชุมสัมมนา  บริการจัดเตรียมสถานที่ บริการอาคารจอดรถ  
บริการโสตทัศนูปกรณ  เพื่อจัดเตรียมงานประชุม/สัมมนา  ภายใน มก. หนวยงานที่ตองการ
จองหองประชุมสัมมนา ติดตอไดที่งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ (อาคารสารนิเทศ 50 ป ) 
  โทร 0-2942-8993  ภายใน 4001-2  หรือระบบจองหองออนไลนที่  www.vehicle.ac.th  

งานแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาฯ 
 29-30 ส.ค. 52 ณ หอประชุมใหญ 
มก. 

 

ตกแตงสถานที่ รวมจดัเตรียมสถานที่งานพิธีการตางๆ  อาทิ
เชน การจัดเตรียมอาคารสถานที่  การบริการเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  
การตกแตงไมดอกไมประดับ  การจัดโตะ เกาอี้  การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร  การบริการยานพาหนะ และพ้ืนทีจ่อดรถแก
หนวยงานตางๆ  ภายใน มก. ระหวางวันที่  1-31 สิงหาคม 2552 

จักรยานยืมฟรี............. 



ทดสอบผลติไบโอดเีซล   โครงการพฒันาเครือ่งผลติไบโอ
ดเีซล มก.(KUB-200) โดยกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร  ซ่ึงดําเนินการวิจัย
พัฒนารวมกบัคณะวทิยาศาสตร  

และคณะวศิวกรรมศาสตร ดําเนนิการประกอบตวัเคร่ืองตนแบบ
เสรจ็สมบรูณ และทําการทดสอบการผลติไบโอดเีซล ในวนัที่ 14 
สิงหาคม 2552   ณ  สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.  

มอบ
น้ําหมักชีวภาพบําบัดน้ําเสีย  
ศูนยเรียนรูฯพลังงานเพื่อชุมชน (KU-
CESTEC) มอบน้ําหมักชีวภาพ ใช
บําบัดน้ําเสีย ลดกลิ่น-คราบไขมัน 
บริเวณบอ,ทอระบายน้ํา,โถสวม ไดแก  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ,ราน
จําหนายอาหารสหโภชน  (สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร) 
และรานแกวเกษตร วันที่ 18 สิงหาคม 2552 รวมน้ําหมักชีวภาพที่รับ
มอบทั้งสิ้น 60 ลิตร เพื่อรณรงคการใชน้ําหมกัชีวภาพที่ผลิตจากขยะ
สด เปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดปริมาณขยะสดภายใน มก.  

ดูแลรักษาคูคลอง การดูแลรักษาคูคลอง และทอระบายน้ํา  
ใน มก. เพื่อปรับปรุงสภาพภมูิทัศนใหสวยงามนาดู นามอง 
ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม -20 สิงหาคม 2552   

ตนไมลม เรงดําเนินการตัดแตงตนไมตัดตนไมที่โคนลม       
กรณีฝนตกมีลมแรง  และกิ่งไม   
พาดหมอแปลงไฟฟา ภายใน       
มก. ระหวางวันที่ 18-19 
สิงหาคม 2552  

     ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ  ปรับปรุง
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ซอมแซมครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงาน 
เพื่อใชในการดาํเนินกิจกรรมตางใน มก. ระหวางวันที่ 1- 19 สิงหาคม 
2552  มีปญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคติดตอไดที่งานซอมบํารุง   

บริการรถสวัสดิการ    

การบริการรถยนตสวนกลางและ
รถสวัสดิการคอยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
ระหวางวันที่  1—27 มิถุนายน 
2552  ติดตอสอบถามดานการ
บริการไดที่ งานยานพาหนะ  
โทร02-9428981-5 

ซอมแซมถนนและแกปญหาน้ําทวม

ขัง  ภายใน มก.เรงดําเนินการเทยางแอสฟลท
จํานวน 14 ตัน  เพ่ือซอมแซมพื้นผิวจราจรที่ชํารุด ถ.

ชูชาติกําภู  และถนนสุธรรมอารีกุล รวมทั้งการแกปญหาน้ําทวมขังถนนขาง
อาคารยิมเนเซียม-โครงการหลวง ระหวางวันที่  25 -26 สงิหาคม 2552      

ปลอดภัยไวกอน  การปรับปรุงพื้นที่ปูตัวหนอน-ทาสีทางเดิน
ขามทางมาลาย  (แนวถนน
สุวรรณวาจกกสิกิจ) ระหวางวันที่ 
20-26 สิงหาคม 2552    และ
การจัดเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยอํานวยความ
สะดวกการใชเสนทางจักรยาน  
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 
เปนตนไป  เพื่อเปนการสงเสริม

ความปลอดภัยการใช
เสนทาง ของบคุลากร 
นิสิต  

ซอมแซมเกาอี้ ศร.1 
เดินสายหมายเลขโทรศัพท 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 

ลางเครื่องปรับอากาศ 

น้ําหมักชีวภาพบาํบัดน้ําเสียคูน้าํ
สํานักสงเสริมฯ 

ลอกทอที่อุดตัน  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

กําจัดผักตบชวาคนู้ํา 
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 

กําจัดจอกแหน 
สวน 60ป มก. 

สํานักพิพิธภัณฯ 

สวน 100 ปฯ คณะวิทยาศาสตร 

หนาอาคารสารนเิทศ 50 ป 

หนาสวน 60 ป มก. แยกคณะสังคมสาสตร 

ขางอาคารยิมเนเซียม 


