ขาวกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
เขียว

Vehicle, Building and Physical Plant Division
สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

ปที่ 11 ฉบับที่ 1 วันที่ 1-31 มกราคม 2552

ดูขอมูลเพิ่มเติม

รวมเตรียมสถานที่งานวันเกษตรแหงชาติป 2552

กองยานพาหนะฯ รวมจัดเตรียมสถานที่คอยอํานวยความสะดวก อาทิ เชน
การจัดทําแผนผังการจัดงาน การบริการยานพาหนะ การใหบริการที่จอดรถ การติดตั้งและดูแลระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและจราจร
การทําปายประชาสัมพันธ และตกแตงสถานที่ งานวันเกษตรแหงชาติประจําป 2552 ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552 ณ
วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ 9/2552,115/2552)

พิธีเปด หองประชุมใหม

มอบวุฒิบัตร

ทําลายเอกสาร

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ พิธีเปด
หองประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ ณ หอง 201 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2552 โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อดีต
อธิการบดีฯ เปนประธานพิธีฯ (ฉบับที่ 116/2552)

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการจัดงาน
พิธีมอบวุฒิบัตรแกนิสิตที่เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22
มกราคม 2552 ณ หองประชุมกองยานพาหนะฯ (ฉบับ
ที่ 117/ 2552)

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการทําลายเอกสารที่มีอายุ
นานมากกว า 10 ป (ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ) ณ
กองยานพาหนะฯ ในวันที่ 12-20 มกราคม 2552
(ฉบับที่ 8/2552)

สงทายปเกาตอนรับปใหม

กองยานพาหนะฯ จัดงานวันสัมมาทิฐิสง

ทายปเกาตอนรับปใหม 2552 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ (ฉบับที่ 7/2552)

กีฬาเชื่อม มก.และตํารวจ

กองยานพาหนะฯ จั ด เตรี ย มงานการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับสถานีตํารวจนครบาล ระหวางวันที่ 18-30 ธันวาคม 2551 ณ สนามอินทรีย
(ฉบับที่ 2/2552)

พัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซล
กองยานพาหนะฯ รวมกั บคณะวิ ทยาศาสตร และ
คณะวิศ วกรรมศาสตร ได ดํา เนิ นโครงการพั ฒ นา
เครื่องผลิตไบโอดีเซล มก.(KUB-200) ตนแบบที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ณ
สถานีผลิตไบโอดีเซล มก. ระหวางเดือนกันยายน
2551 – มกราคม 2552 (ฉบับที่ 18/ 2552)

เสนทางจักรยาน

ถายทํารายการสถานีไบโอดีเซล
กองยานพาหนะฯ จัดเตรียมขอมูลและสถานที่ในการบันทึก
เทปรายการ เกี่ยวกับสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. เพื่อเผยแพร
ผานรายการ 66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร งานเกษตรแหงชาติประจําป 2552
ในวันที่ 13
มกราคม 2552 ณ สถานีผลิตไบโอดีเซล มก. ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 วันที่ 30 มกราคม
2552 เวลา 23.05-24.00 น. (ฉบับที่ 12/2552)

กองยานพาหนะฯ เร ง ดํ า เนิ น การขยาย
เสนทางจักรยาน และจัดทําสัญลักษณเสนทางจักรยาน (แถบสีขาวเขียว,รูปจักรยาน) และสัญลักษณเสนทางรถยนต (แถบขาว-แดง)
เพื่อรองรับโครงการจักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่
6-21 มกราคม 2552 บริเวณถนนระพีสาคริก (สี่แยกหอหญิง-ตึก 8)
(ฉบับที่ 4/2552,10/2552,13/2552)

บัตรประจําตัวจักรยานยนตบริการ

กองยานพาหนะฯ จั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต บริการ เพื่อจัดระเบียบรถมอรเตอร
ไซดรับจาง ที่ใหบริการภายใน มก. เริ่มตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2551 (ฉบับที่ 1/2552)

ถานไมและน้ําสมควันไม
กองยานพาหนะฯ จัดทําเตาผลิตถานไมและน้ําสม
ควันไม โดยใชเศษไม กิ่งไม ที่เหลือทิ้ง ภายใน
มก. ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2552 บริเวณ
ซอยพหลโยธิน 45 (ฉบับที่ 3/2552)

ไฟฟาแสงสวาง

กองยานพาหนะฯ ดํ า เนิ นการติด ตั้ ง โคมไฟถนน
เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว า งบริ เ วณอาคารงานรั ก ษาความ
ปลอดภัย ในวันที่ 8 มกราคม 2552 (ฉบับที่ 6/
2552 )

หองอาบน้ําชั่วคราว
กองยานพาหนะฯ จั ด ทํ า ทํ า ห อ งอาบน้ํ า
ชั่วคราว บริเวณหอพักนิสิตชายที่ 13,14 และ
หอพั ก นิ สิ ต นานาชาติ (หอ12) วั น ที่ 13
ตุลาคม 2551 เพื่อบริการสําหรับนิสิต ไว
อาบน้ําในชวงระหวางการกอสรางหองน้ําใหม
(ฉบับที่ 5/2552)

บริการสถานที่

กองยานพาหนะฯ บริการดานสถานที่สําหรับ
จั ด กิ จ กรรม และบริ ก ารพื้ น ที่ จ อดรถแก
หน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ระหว า งวั น ที่
13-14 มกราคม 2552 (ฉบับที่ 14/ 2552)

บริการรถยนตสวนกลาง
กองยานพาหนะฯ ใหบริการรถยนต สวนกลาง ในการ
ดํา เนิ นกิ จ กรรมต างๆ ของมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร
ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2552 (ฉบับที่ 11/2552)

จัดทําโดย
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่) อ.สุจิณณา กรรณสูต
(ที่ปรึกษาฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิริธรรม,นายวิเชียร ลอมวงค,นางสาวสุชีพ จันทอง,นายวราคม ยิ้มนอย,นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง,นางสาวรัตติกร กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารักษ,นายมาโนชย คงเล็ก,นางวัฒนา เกษมโอภาส,นายตั๋น นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชั่ง,
นางสาวชลธิชา ลอมวงค,นางสาวศิริญญา รักสนิท,นายประกาศิต สุมแกว,นายศรราม รักสกุล
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