ขาวกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
เขียว

Vehicle, Building and Physical Plant Division
สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ
ดูขอมูลเพิ่มเติม

ปที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2552

คณะผูบริหาร นิสิต บุคลากรรวมปลูกตนนนทรีจํานวน 12 ตน ณ สนามอินทรีย และปลูกตนนนทรีประจํารุน เคยู 69 ณ ศูนยเรียนรวม 2
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดเตรียมเจาหนาที่ พรอม
อุปกรณ ประจําจุดพัฒนาทั้ง 6 จุด ดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร

บริการยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จัดเตรียมความพรอมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ วิทยาเขตบางเขน งานในวันเสารที่ 27 มิถนุ ายน 2552 (92/52,99/52)

Hotline สายตรงรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา
Hotline
กายภาพ รับแจงเรื่องหรือปญหาและขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอมและ
หองน้ําใหมหอพักนิสิตชาย
กองยานพาหนะฯ รวมกับกองกิจการนิสิต ดําเนินการโครงการ กายภาพ ภายใน มก. โดยเขาไปที่เว็บไซด http://www.vehicle.ku.ac.th/
กอสรางหองน้ําหอพักนิสิตใหม บริเวณหอพักนิสิตนานาชาติชาย เริ่มตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เปนตนไป (43/52)
ที่ 13 ,14 เสร็จวันที่ 9 มิถุนายน 2552 (79/52)
ประเมิ น คุ ณ ภาพ กองยานพาหนะฯ
ตอนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงานอธิการบดี ที่มาตรวจประเมิน
ฯ เตรี ย มความพร อ มของหน ว ยงาน ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยฯ ใน
วันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ (97/52)

เพิ่มรถรางใหม 2 คัน (นนทรี 3,4)

บริการรถสวัสดิการ ตอนรับนิสิตใหม
เสนทางจักรยานตอนรับเปดเทอมใหม
กองยานพาหนะฯ ใหบริการรถสวัสดิการชวงเปดเทอมอาทิ
กองยานพาหนะฯ เรงดําเนินการปรับปรุง
เชน รถราง รถนั่งไฟฟา รถเมลสวัสดิการ ตั้งแต เวลา
06.30 – 18.30 น.(รอบเชา) และเวลา18.30 – 20.30 น. เสนทางจักรยานแนวถนนระพี สาคริก เพื่อรองรับการใชจักรยานสีขาวแก
ภายใน มก. เริ่มตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เปนตนไป นิสติ ชวงเปดเทอมใหม ตั้งแตวนั ที่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2552 เปนตนไป
(81/52)

(80/52)

บริการทําบัตรผานเขา-ออกสําหรับรถใน
มก. กองยานพาหนะฯ เปดใหบริการทําบัตรใหม
และเปลี่ยนบัตร ที่หมดอายุ ตั้งแตวันที่ 1 มิถนุ ายน
-31 กรกฎาคม 2552 (เวลา 07.00น. – 18.30
น. ) ติดตอไดที่ หนวยทําบัตรผานฯ 0-2942-8981-5
ตอ 718 (83/52)

ปรับปรุงพัฒนาอาคารการเรียนการสอน
กองยานพาหนะฯ เรงปรับปรุงอุปกรณและสือ่ การเรียน
การสอนรวมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศ จํานวน 15
เครื่อง บริเวณชั้น 2,3 อาคารศูนยเรียนรวม 3 เสร็จ
ก อ นนิ สิ ต เป ด ภาคเรี ย นในวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2552
(85/52)

กํ า จั ด ยุ ง ลาย กองยานพาหนะ ร ว มกั บ สภาเขต
จตุจักร (คุณสิทธิชัย ชื่นใจเล็ก) ฉีดพนกําจัดยุงลาย
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก วันที่ 13
มิ ถุ น ายน 2552 บริ เ วณหอพั ก นิ สิ ต หญิ ง โรงเรี ย น
สาธิตฯมก. กองยานพาหนะฯ (89/52)

ที่ ล็ อ คล อ จั ก รยาน กองยานพาหนะฯ
เร ง จั ด ทํ า ที่ ล อ ครถจั ก รยานใช สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง
บริเวณศูนยเรียนรวม 1, 2 , 3 ,4 เพื่อ
รองรับการใชจักรยานสีขาวแกนิสิต ภายใน
มก. ระหว า งวั น ที่ 1-24 มิ ถุ น ายน 2552
(91/52)

เปลี่ยนโคมไฟใหแสงสวาง
ซอมทอประปา(ผุ) ตึกพักชาย หอพักชายที่ 13

ซอมกันสาดหนาศร.3

เครื่องผลิตไบโอดีเซล. KUB-200
กองยานพาหนะ ฯ เรงดําเนินการประกอบ
เครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซล. KUB200 ระหวางวันที่ 25 – 30 มิถุนายน
2552 บริเวณสถานีผลิตไบโอดีเซล.มก.
(97/52)

ตัดแตงกิ่งไมพาดเสาไฟฟา
กองยานพาหนะฯ เร ง ดํ า เนิ น การตั ด แต ง กิ่ ง ไม ที่ พ าด
สายไฟฟา เพื่อปองกันไฟฟาดับ กรณีฝนตกและมีลมพัด
แรง ในระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 บริเวณ
แนวตนไมถนนระพี สาคริก (หอพักนิสิตหญิง – เเยก
ไปรษณีย มก.) (95/52)

ปรับปรุงหองน้ําชมรมมุสลิม

ทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ

ดูแลรักษา กองยานพาหนะฯ เรงซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค บริเวณอาคารกิจการนิสิต แลอาคารและพื้นที่สวนกลาง
ภายใน มก. ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม -24 มิถุนายน 2552 (86/52,87/52,100/52)

สถานีไบโอดีเซล มก.
ให ค วามรู ด า นการผลิ ต ไบโอ
ดีเซลแกนิสิต ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มก.
และบุคคลภายนอกจาก บริษัท
ไซโคลตรอน เอนจิเนียริ่ง แอนด
เอนไวรอนเมนท จํากัด ในวันที่
10 มิถุนายน 2552 (82/52)

งานลําลึกถึง ร. 8 ทรงหวานขาว ณ
เกษตรกลางบางเขน
การประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย อาคารสารนิเทศ 50 ป

พิธีไหวครูป’52
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

บริการสถานที่ อบรม สัมมนา
กองยานพาหนะฯ ใหบริการดานสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรม การตกแตงไมดอกไม
ประดับ การดูแลรักษาความปลอดภัยและ
จราจร การบริการยานพาหนะ และพืน้ ทีจ่ อด
รถแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ทีเ่ ขารวมกิจกรรม
ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม –27 มิถุนายน
2552 (88/52,90/52,94/52,101/52)

จัดทําโดย

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

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,นายตัน๋ นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชัง่ ,
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

