ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๒๘-๒๙ พ.ค. ๒๕๕๔

สัมมนาและสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔

จําหน่ายบ้านพักบุคลากร
ซ.พหลโยธิน ๔๕
๙ พ.ค. ๒๕๕๔

ให้บริการรถส่วนกลาง
๔ พ.ค. ๒๕๕๔

บุคลากรกองยานพาหนะฯ ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา
แข่งขันจัดสวน “เชลซีฟลาวเวอร์โชว์
โชว์ ๒๐๑๑”
ประเทศอังกฤษ
จัดดอกไม้และตกแต่ง
สถานที่งานพิธีต่างๆ
พ.ค. ๒๕๕๔

กีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๐
๑-๘ พ.ค. ๒๕๕๔

กองยานพาหนะฯ ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา
ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบพืน้ ที่หอประชุมใหญ่ และพื้นที่ส่วนกลาง มก.
๖ พ.ค. ๒๕๕๔

ปรับปรุงทางเดินเท้าข้าง
สนามอินทรีจัจนั ทรสถิตย์
๓-๕ พ.ค. ๒๕๕๔
ให้บริการรถสวัสดิการ
ตอนรับเปิดเทอม
พ.ค. ๒๕๕๔

ซ่อมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภคหอพักนิสิต
และพื้นที่ส่วนกลาง
พ.ค. ๒๕๕๔

ลําดับ

การดําเนินงาน

สถานที่

วันที่ดําเนินงาน

ดําเนินงานโดย

๑.

การปรับปรุงพื้นที่ทําทางเดินเท้า

ถนนระพีสาคริก
(สวนปาล์ม มก. อาวุโส)

๓-๕ พ.ค.๕๔

งานสวนและรักษา
ความสะอาด

๒.

การตัดแต่งกิ่งไม้ การค้ํายันต้นไม้ และการย่อยกิ่งไม้เนื่องจาก
สาเหตุมีฝนตกและลมพัดแรง

พื้นที่ส่วนกลาง และตาม
คณะต่างๆ

๑๒-๒๕ พ.ค. ๕๔

งานสวนและรักษา
ความสะอาด

๓.

การปรับปรุงพื้นที่ปูทางเดินเท้าเพื่อจัดทําเป็นที่นงั่ พักผ่อนและ
จัดกิจกรรมของนิสิต มก. (งานสวนฯร่วมกับงานบํารุงรักษา
อาคารกิจการนิสิตและงานซ่อมบํารุง)

บริเวณสนามอินทรีย์
จันทรสถิตย์

๔-๓๑ พ.ค. ๕๔
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน)

งานสวนฯ และงาน
บํารุงรักษาอาคาร
กิจการนิสิต

๔.

จัดสถานที่โครงการ “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

งานสวนฯ งาน
๑๘– ๒๑ พ.ค. ๕๔ บริหารกลุ่มงาน
อาคารพิเศษ

๕.

จัดสถานที่งานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ (หลายคณะ)

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

๒๓-๒๗ พ.ค. ๕๔

งานบริหารกลุ่มงาน
อาคารพิเศษ

๖.

จัดสถานที่พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
(เศรษฐศาสตร์) แด่ ฯพณฯ นายเบนิกโน เอส อาคิโน ที่สาม
ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ห้องประชุม
สุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๒๗ พ.ค. ๕๔

งานบริหารกลุ่มงาน
อาคารพิเศษ
งานสวนฯ, งาน ร.
ป.ภ.

๗.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ
อาชญากรรมและการจัดการจราจร

ห้องวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์
อาคารศูนย์เรียนรวม ๔

๒๘-๒๙ พ.ค. ๕๔

งาน ร.ป.ภ.

๘.

งานประชุมวิชาการ KU SPORT MANAGEMENT SUMMIT
๒๐๐๑

อาคารศูนย์เรียนรวม ๔

๒๕-๒๖ พ.ค. ๕๔

งานอาคารสถานที่

๙.

โครงการสัมมนาและวันแห่งสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

๒๖ พ.ค. ๕๔

กองยานพาหนะฯ

๑๐.

ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหอพักนิสิต

หอพักนิสิต

๒๗ เม.ย.๓๐ พ.ค. ๕๔

งานบํารุงรักษา
อาคารกิจการนิสิต

๑๑.

ติดสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์ให้ มก.เป็นเขตปลอดบุหรี่

พื้นที่การเรียนการสอน

๑ พ.ค. ๕๔

งานรักษาความ
ปลอดภัย

๑๒.

จัดเตรียมห้องเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานต้อนรับนิสิตเปิด
เทอม

อาคารศูนย์เรียนรวม ๔

พ.ค. ๕๔

งานอาคารและ
สถานที่

๑๓.

บริการรถยนต์ส่วนกลาง-รถสวัสดิการ

ตามที่ได้รับมอบหมาย

พ.ค. ๕๔

งานยานพาหนะ

๑๔.

(กองยานพาหนะฯร่วมกับสวนนงนุช) ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
จัดสวน บริเวณหอประชุมใหญ่

พื้นที่หอประชุมใหญ่

๖ พ.ค. ๕๔

สวนนงนุช &
งานสวนฯ

๑๕.

ฯลฯ

จัดทําโดย

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ,ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่)
ดร.สุจณ
ิ ณา กรรณสูต (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ )

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิริธรรม, นายวิเชียร ล้อมวงค์, นางสาวสุชพี จันทอง, นายวราคม ยิ้มน้อย, นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง, นางสาวรัตติกร กงเพชร, นางพิไลพร จินดา
รักษ์, นายมาโนชย์ คงเล็ก, นางวัฒนา เกษมโอภาส, นายตั๋น นิลมาติ, นายคงกฤช รักษ์สังข์, นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี, นางวิชชุตา ทองพันชัง่ , นางสาวชลธิชา ล้อมวงค์, นางสาว
ศิริญญา รักสนิท, นายประกาศิต สุ่มแก้ว, นายศรราม รักสกุล, นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

