
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
VehicleVehicle,, Building and Physical Plant DivisionBuilding and Physical Plant Division

ขาว
เขียวเขียว            สะอาดสะอาด            สะดวกสะดวก          ปลอดภัยปลอดภัย            พึงพอใจทุกระดบัพึงพอใจทุกระดบั

ดูขอมูลเพิ่มเติมดูขอมูลเพิ่มเติม

ม.หาดใหญศึกษาดูงาน กองยานพาหนะฯ  จัดเตรียมสถานที่และคอย
อํานวยความสะดวก ตอนรับคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ  ที่มาศึกษา
ดูงานดานระบบการปฏิบัติงาน Green campus มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ณ  หอง
ประชุมกองยานพาหนะฯ และบริเวณศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานชุมชน มก. ซ.พหลโยธิน 45 (ฉบับที่36)

งานกาชาดประจําป 2552 กองยานพาหนะฯ  รวมจัดเตรียม
สถานที่ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  งาน
กาชาดประจําป 2552 “หัวใจสะอาดกาชาดชวยปวงชน” ระหวางวันที่ 
30 มีนาคม -7 เมษายน 2552 ณ  บริเวณสวนอัมพร  ลานพระ
บรมรูปทรงมา  สนามหนาที่ทําการสํานักพระราชวัง (สนามเสือปา) 

ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดําเนินนอก (ฉบับที่47)

เครื่องผลิตไบโอดีเซล. KUB-200 โครงการพัฒนาเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซล KUB-200 ระหวางกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร   และคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
ตนแบบที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ซ่ึงไดดําเนินการวิจัย
เสร็จเรียบรอยแลวและอยูระหวางดําเนินการประกอบเครื่อง (ฉบับที่ 42)

ซอมรถสวัสดิการ  กองยานพาหนะ 
เรงซอมแซมรถสวัสดิการ เพื่อใหบริการ
นิสิต บุคลากรภายใน มก . วันที่ 20 
มีนาคม 2552 (ฉบับที่41)

ปที่ 11 ฉบับที่ 3 วันที่ 1-31 มีนาคม 2552

 เยี่ยมบานคุณภาพ กองยานพาหนะฯ เขารวมโครงการเยี่ยมบาน
คุณภาพ ประจําป 2552 (กรณีศึกษา : สถานีวิจัยดอยปุย  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อเปนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบั ติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  และนําขอมูลที่ไดไป
ประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงงานดานการประกันคุณภาพ ระหวางวันที่ 
12 -14 มีนาคม 2552

โรงเรือนศูนยเรียนรูดานพลังงาน KU-CESTEC
กองยานพาหนะฯ ดําเนินการสรางโรงเรือนศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อ
ชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-CESTEC) ระหวางวันที่ 2 กุมภาพันธ- 9 มีนาคม 2552
บริเวณซอยพหลโยธิน 45 เพื่อเปนศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานใหแกนิสิต  อาทิ 
การผลิตถานไมน้ําสมควันไม การผลิตน้ําหมักและกาซชีวภาพ และ ไบโอดีเซลครัวเรือน 
(ฉบับที่ 31,37) สอบถามขอมูลไดที่ 0-2942-8981-5 ตอ 767,739



บริการสถานที่  กองยานพาหนะฯ บริการดาน
สถานที่สําหรับจัดกิจกรรม และบริการพื้นที่จอดรถ
แกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมก .
ระหวางวันที่  3-กุมภาพันธ - 27 มีนาคม 
2552 หนวยงานที่ตองการจองหองประชุมสัมมนาอาคาร
สารนิเทศ 50 ป ติดตอไดที่ โทร 0-2942-8993
ภายใน 4001-2 ( คุณทวีวรรณ) หรือระบบจอง
หองออนไลนที่  www.vehicle.ac.th (ฉบับที่ 
29,30,35,43)

นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่)
 อ.สุจิณณา  กรรณสูต (ท่ีปรึกษาฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์  รักสนิท, นายอัศวิน  ศิริธรรม,นายวิเชียร  ลอมวงค,นางสาวสุชีพ  จันทอง,นายวราคม  ย้ิมนอย,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

จัดทําโดย

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

การดูแลรักษสภาพแวดลอม
ภายใน มก . กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่  ดําเนินการทําความ
สะอาดพื้นที่และการกําจัดวัชพืชบริเวณ
คูคลอง ภายใน มก . ระหวางวันที่  
28 กุ ม ภ าพั น ธ   -26 มี น า คม 
2552 (ฉบับที่32,40, 44)

บริการรถยนตสวนกลาง  กองยานพาหนะ จัดเตรียมรถรถยนต
สวนกลางอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ระหวางวันที่  10-20 มีนาคม 2552 (ฉบับที่ 48/2552)

จัดสถานที่งานพิธีฯ  กองยานพาหนะฯ รวมจัดเตรียมสถานที่งานพิธีฯ  
การดูแลรักษาความปลอดภัย  และการจัดยานพาหนะรับ-สงผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย   ระหวางวันที่ 10-17 มีนาคม 2552 (ฉบับที่ 
39/2552)

ซอมแซมสาธารณูปโภค
กองยานพาหนะฯ ดําเนินการตรวจสอบและ
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ภายใน มก.
ระหวางวันที่  26 กุมภาพันธ – 27
มีนาคม  2552 (ฉบับที ่ 34,45)

การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ภายใน มก.ระหวางวันที่ 7 มกราคม 2552- 19
มีนาคม  2551 (ฉบับที่ 46/2551)

งานเลี้ยง “ฟาหมน  on the 
rock ” คณะสัตวแพทยศาสตร งานประชุมวิชาการครั้งที่ 47

การซอมร้ัวหอพักนิสิตหญิง

โครงการกอสรางหองน้ํา
หอพักชาย

เครื่องหมายจราจร  กองยานพาหนะ
ฯ ดําเนินการปรับปรุงทาสีเครื่องหมายเสน
หามหยุดหรือหยุดรถ  เพื่อจัดการจราจร
บริเวณขางตึกปฏิบัติการการเรียนการสอน
พื้นฐาน  คณะสังคมศาสตร และแนว
ถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจฝงกรมวิชาการ
เกษตร ระหวางวันที่ 14-22 กุมภาพันธ 
2552 (ฉบับที่28)

ฟุตบอลประเพณี มก.
กองยานพาหนะฯ รวมกับสํานักการกีฬา
ร ว ม จั ด ง าน “ก า รแ ข ง ขั นฟุ ตบอล
ประเพณีบุคลากร มก . ครั้ งที่ 44 
ประจําป 2552” โดยจัดการแขงขัน
ระหวางวันที่ 2 มีนาคม – 3 เมษายน 
2552 ณ สนามอินทรียจันทรสถิตย  
(ฉบับที่33)


