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ดูขอมูลเพิม่เติมดูขอมูลเพิม่เติม
ปที่ 11 ฉบับที่ 6 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2552

ปลูกตนไม ฯพณฯ  นายอํ าพล  เ สนาณรงณ  องคมนตรี 

เปนประธานในวันพัฒนาและปลูกตนไม  ครั้งท่ี 6 พรอมดวย ศ.ดร.
กําพล อดุลวิทย นายกสภาฯ  รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี คณะ
ผูบริหารฯ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรวม
เฉลิมพระเกียรต ิ เนื่องในวโรกาสอันเปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา  ณ พุทธมณฑล     
จ.นครปฐม  วันเสารท่ี 30 พฤษภาคม 2552

ชมรมเกษตรกรฟลิปปนส (DAPI) และนิสิตจาก U.S.A.ศึกษาดู
งานศูนยเรียนรูฯ กองยานพาหนะฯ จัดเตรียมสถานที่ตอนรับคณะผูแทนจาก
ชมรมเกษตรกรจากประเทศฟลิปปนส  DAPI (Devoved Agriculturists of 
The Philipines,lnc) วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 จํานวน  59 คน  
และนิสิตจาก University of Tennessee,Institute of  Agriculture 
(UTIA) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 จํานวน  16 คน ท่ีมาศึกษาดูงาน
เรื่องเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน ณ ศนูยเรยีนรูและปฏบิตักิารเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-CESTEC)  ซ . 
พหลโยธิน 45 ฉบับที่ 63/2552,72/2552

อบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
กองยานพาหนะฯ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2552 ณ หองประชุม
วิโรจนอิ่มพิทักษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ  โดยมีผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 120 คน  ฉบับที่ 70/ 2551

ขยายเสนทางจักรยาน ระยะที่ 4
กองยานพาหนะฯ  เรงดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ทําทางเดินเทาเพื่อ
ขยายเสนทางจักรยาน  แนวถนนระพีสาคริก ระยะท่ี 4 (แยก
สถานพยาบาล-แยกศูนยเรียนรวม 1) ดําเนินการระหวางวันที่ 3-
29 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 67/2552

คายอนุรักษพลังงานฯ ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-CESTEC)  กองยานพาหนะฯ รวมกับนิสิตชมรมชาวตึก
ชาวหอ  ออกคายอนุรักษพลังงานชุมชนเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลงังานและ
การใชพลังงานทดแทนใหกับชาวบานนกเขาเปลา  ตําบลเพนียด   อําเภอโคกสําโรง  
จังหวัดลพบุรี  ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 61/2552

สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.

ศูนยเรยีนรู KU-CESTEC

การผลิตถานไมและนําสมควันไม

เตายางเอนกประสงค

ไบโอดีเซล



นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่)
ดร..สุจิณณา  กรรณสตู (ท่ีปรึกษาฯ)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นายสมศักด์ิ  รกัสนิท, นายอัศวิน  ศิรธิรรม,นายวิเชียร  ลอมวงค,นางสาวสุชีพ  จันทอง,นายวราคม  ย้ิมนอย,นางสาวกฤษกร  ปรงุเมือง,นางสาวรัตติกร  กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารกัษ,นายมาโนชย  คงเล็ก,นางวัฒนา  เกษมโอภาส,นายต๋ัน  นิลมาติ,นายคงกฤช  รกัษสังข,นางฉวีวรรณ  รตันเรอืงศร,ีนางวิชชุตา  ทองพันช่ัง,
นางสาวชลธิชา  ลอมวงค,นางสาวศิรญิญา  รกัสนิท,นายประกาศิต  สุมแกว,นายศรราม  รกัสกุล

จัดทําโดย

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

การดูแลอาคารสถานที่
กองยานพาหนะฯ  ดําเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคและพัฒนาอาคารสถานที่ 
บริเวณอาคารสวนกลาง ภายใน มก.ระหวางวันท่ี 1-18 พฤษภาคม 2552 ฉบบั
ท่ี  60/ 2552 ,65/ 2552บริการสถานที่ กองยานพาหนะฯ เปดใหบริการดานสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรม และบริการพื้นที่จอดรถแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเขารวมกิจกรรม  ระหวางวันที่  6-23 พฤษภาคม 
2552 ฉบับที่ 66/ 2552

บริการรถยนตสวนกลาง 
กองยานพาหนะฯ  ใหบริการรถยนต
ส วนกลางแก นิ สิ ต  บุ คล ากร   และ
หนวยงานตางๆ ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ภายใน มก.
อาทิเชน รถราง  รถเมลสวัสดิการ รถนั่ง
ไฟฟา  รถบรรทุก ระหวางวันที่  1-29 
พฤษภาคม 2552 ฉบับท่ี 74/2552

การจัดเตรียมสถานที่งานพิธีฯ.
กองยานพาหนะฯ รวมจัดเตรียมสถานที่  อาทิเชน การตกแตงไมดอกไมระดับ   
การดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร  การจัดยานพาหนะ ระหวางวันที่ 14
-22 พฤษภาคม 2552 ฉบับที่ 68/2552

สภาพแวดลอม
กองย านพาหนะ ฯ  
ดู แ ล รั ก ษ า ส ภ า พ 
แวดลอม ภายในมก. 
ระหวางวันท่ี  26-28 
พฤษภาคม

ทาสีเครื่องหมายจราจร กองยานพาหนะฯเรงดําเนินการ ปรับปรุงทาสี
เครื่องหมายเสนหามหยุดรถ ภายใน มก. ระหวางวันที่ 9 เมษายน – 17 
พฤษภาคม 2552 เพื่อจัดการจราจรบริเวณแนวถนนภายใน มก. ใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย  ฉบับที่ 59/ 2552 ,64/ 2552

ประกันคุณภาพ
กองยานพาหนะฯ  เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการใหความรู
ความเขาใจดานประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี    ในวันศุกรท่ี 
15 พฤษภาคม 2552 ณ  หองธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ฉบับท่ี 
75/ 2552

เครื่องผลิตไบโอดีเซล. KUB-200
กองยานพาหนะฯ รวมกับคณะวิทยาศาสตร   และ
คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาเครื่องตนแบบ
ผลิตไบโอดีเซล KUB-200 โดยดําเนินการปูพ้ืน
คอนกรีตเพ่ือรองรับการประกอบเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลฯคาดวาจะแลวเสร็จเดือน มิถุนายน 2552

ปรับปรุงหลังคา กันสาด
อาคารจักรพันธฯ

หลังคากันสาด
ศร.4

ที่จอดจักรยาน
โครงการจักรยานKU-GREEN

ซอมระบบไฟฟา
อาคารสารนิเทศ 50 ป

เครื่องปรับอากาศใหม
ศร.3

ซอมหลังคารั่ว
อาคารสารนิเทศ 50 ป

ตัดตนไมลมทับรถยนต
คณะวศิวะฯ

ค้ํายันตนไม

แกปญหาน้ําระบายไมทนั


