กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ขาวVehicle
, Building and Physical Plant Division
เขียว

สะอาด

สะดวก

ปลอดภัย

พึงพอใจทุกระดับ

ดูขอมูลเพิม่ เติม

ปที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552

การจัดทําปาย มก.จําลองและซุมรับเสด็จ

การจัดสวนตกแตง
การบริการยานพาหนะรับ-สงบัณฑิตและญาติ

ไมดอกไมประดับ

การติดตั้งปายประชาสัมพันธ
การดูแลระบบสาธารณูปโภค
การบริการอาหาร-เครื่องดื่มแกบุคลากรและหนวยงานภายนอก

ไฟฟา น้ํา โทรศัพท

ดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร

การจัดเกาอี้บัณฑิต
การดูแลความสะอาดเสนทางเสด็จ

ดูแลรักษาความสะอาด

บริการอาคารจอดรถ

สํารองไฟฟา
บริการเตนทที่พักญาติบัณฑิต

งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2552

สํารองน้ําประปา
บริการหองสุขา

การจัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวยความสะดวก งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2551 ระหวางวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2552 บริเวณอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และพื้นที่สวนกลาง
ภายใน มก.

รับฝกงาน นักศึกษาระดับชั้น
ปวช.ปที่ 3 สาขาวิชาชางยนต จาก
โรงเรี ย นช า งฝ มื อ ป ญ จวิ ท ยา
จํ า นวน 3 คน เข า ฝ ก งาน ณ
หน ว ยช า งยนต งานซ อ มบํ า รุ ง
25 พ.ค. -4 ก.ค. 2552

ตักบาตรฯคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณฯ 3 ก.ค. 2552 ณ คณะประมง

ทําบุญวันอาสาฬหบูชา 7ก.ค. 2552
ณ อาคารพุทธเกษตร

จัดกิจกรรม การจัดเตรียมสถานที่รวมกับหนวยงานตางๆ อาทิเชน การจัดเตรียม
อาคารสถานที่ การตกแตงไมดอกไมประดับ การจัดโตะ เกาอี้ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยและจราจร การบริการยานพาหนะ และพื้นที่จอดรถแกหนวยงาน
ตางๆ ภายใน มก. ระหวางวันที่ 3-7 ก.ค. 2552
ซอมกลองสวิซสไฟฟา

ซอมแซมระบบไฟฟา
หอประวัติ มก.

หอประชุมใหญ 1 ก.ค. 2552

2 ก.ค. 2552

ที่จอดรถจักรยานใหม ฯ
ขางสนามเทนนิส

ปรับปรุงพื้นทีป่ ตู วั หนอน
โรงอาหารกลาง 2

ดูแ ลระบบไฟฟา เร งดํ า เนิน การตรวจสอบซอ มแซม
ปองกันอัคคีภัย กองยานพาหนะฯ ระบบไฟฟา ภาย ใน มก.ระหวางวันที่ 1-2 ก.ค. 2552
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปองกัน
อั ค คี ภั ย ภายในอาคาร”แก บุ ค ลากร
หนวยงานตางๆ ภายใน มก. 2 ก.ค.
ทางเดินเทาใหม
2552
ณ หองประชุมวิโรจน อิ่ม
เทยางแอสฟลท
แยกหอพักนิสิตหญิง
พิทักษ (ศร.4)
ทางเขาโรงอาหารกลาง 2
ตัดตนไมลม สํานักพิพิธภัณฑฯ

เร ง พั ฒ นา การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสภาพภู มิ ทั ศ น ภายใน มก.
ระหวางวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2552

เยี่ยมชมศูนยเรียนรูฯ นิสิตจากชุมนุมวิศวกรรม
เคมี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ศึ ก ษาดู ง าน อาทิ เ ช น
สถานีผลิตไบโอดีเซล มก. ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน
มก. โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตถานไมน้ําสม
ควันไม การผลิตน้ําหมักและกาซชีวภาพ จํานวน
15 คน 2 ก.ค. 2552 ณ ศูนยเรียนรูฯ พลังงานชุมชน
มก.

ดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย มก. นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาภาค
พิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 13
คน และนักเรียนจากหลักสูตรวิชาการศึกษาสุขศึกษา โครงการ
ศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตฯ มก. จํานวน 26 คน ศึกษาดูงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง มก. 21,28 ก.ค. 2552

จัดทําโดย

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่)
ดร..สุจณิ ณา กรรณสูต (ทีป่ รึกษาฯ)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิรธิ รรม,นายวิเชียร ลอมวงค,นางสาวสุชพี จันทอง,นายวราคม ยิม้ นอย,นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง,นางสาวรัตติกร กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารักษ,นายมาโนชย คงเล็ก,นางวัฒนา เกษมโอภาส,นายตั๋น นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชั่ง,
นางสาวชลธิชา ลอมวงค,นางสาวศิรญิ ญา รักสนิท,นายประกาศิต สุม แกว,นายศรราม รักสกุล

ขอมูลตางๆ สามารถดูเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดที่ http://www.vehicle.ku.ac.th
หรือโทร. 0-2942-8981-4 สายใน 1575 -1578 , E-mail : psdvbbpd@ku.ac.th

