๒ ๕
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคคม พ.ศ. ๒๕๕
คณะผู้บริหารจากมหาวิวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๘๐ คน ศึกษาดูงาน โครงการ KU-GGreen
Campuss

การประมูลลบ้านพักบุคลาากร ซอยพหลโยยธิน 45
จํานวน 144 หลัง

ที่มา: งานบบริหารและธุรการร และ งานอาคารและ
สถานที่ (๑๓๓ ธ.ค. ๕๕)

ที่มา: งานสสวนและรักษาคววามสะอาด และ งานยานพาหนะะ (๑๓ ธ.ค. ๕๕))

การปรับปรุ
ป งพื้นที่ปลูกต้นไม้จัดสวน บริเวณคณะศึศึกษาศาสตร์ ร่รวมกับ สวนนนงนุช

การให้บริกการห้องประชุม อาคาร และสสถานที่
อาทิ โครงกการ “เปิดโลกมุมุสลิม” และ โครงการ
“ลอยกระททง ประจําปี ๒๕๕๕๕” เป็นต้น

ที่มา: งานออาคารและสถานทที่ (ธ.ค. ๕๕)

ที่มา: งานสวนและรักษาคความสะอาด (๒๒๒ ธ.ค. ๕๕)
น
วก ในการเลือกตัตั้งคณะกรรมการรสหกรณ์ออมททรัพย์ มก. วันที่
จัดสถานทีที่และบริการอํานวยความสะดว
๑๓ ธ.ค. ๕๕
๕

ที่มา: กองยยานพาหนะอาคารรและสถานที่ (๑๓๓ ธ.ค. ๕๕)

จัดเตรียมพพื้นที่ ยานพาหนนะ และตกแต่งสถานที
ส
่ งานขอบบคุณบุคลากร มก.
ม ประจําปี ๕๕
๕ ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐
๕ ปี

ดําเนินการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุ
อ ลักทรัพย์์(จักรยาน)
ภายในมกก. และได้ประสาานงานกับเจ้าหนน้าที่ตํารวจ
สายสืบให้ห้มานําตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนน ตรวจค้น
และนํารถจักยานที่ขโมยมมาไปขายต่อได้้กลับคืนมา
จํานวน ๕ คัน

ที่มา: งานรัรักษาความปลอดดภัย (๒๔ ต.ค. ๕๕)
๕

ให้บริการยยานพาหนะ สําหรั
า บงานและกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ โครงการเดินและวิ
น ่งมินิมาราาธอน
๒
ศึกษาศาสตร์ มก. ครั้งที่ ๒๑,
เ จ และรถกรระบะขน
จัดรถพระทที่นั่งสําหรับรับเสด็
ของ และจัจัดยานพาหนะให้นิสิตเข้าร่วมเสสวนาการ
สร้างทางดด่วนขั้นที่ ๓ เป็นต้
นน

ที่มา: กองยยานพาหนะอาคารรและสถานที่ (๒๑ – ๒๕ ธ.ค. ๕๕)

จัดและตกกแต่งสถานที่ งาาน ๙๐ ปี ศาสตราจารย์ระพี สาาคริก ณ อาคารจจักรพันธ์เพ็ญศิริริ วันที่ ๑๓ –
๑๔ ธ.ค. ๕๕
๕
ที่มา: งานยยานพาหนะ (ธ.ค. ๕๕)
ที่มา: งานสสวนและรักษาคววามสะอาด (๑๓ – ๑๔ ธ.ค. ๕๕)

จัดกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร บริเวณถนนไพทูรย์อิงคสุวรรณ เนื่องจากมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัย

ที่มา: งานรักษาความปลอดภัย (๑๙ ธ.ค. ๕๕)

ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณหอพักนิสิต ให้มีสภาพสะดวกและมีความปลอดภัย

ที่มา: งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต (๒๑ พ.ย. – ๒๐ ธ.ค. ๕๕)

ตัดและเก็บกิ่งไม้ ต้นไม้โค่นล้ม บริเวณต่างๆ ใน มก. ที่มา: งานสวนและรักษาความสะอาด (๒๕ – ๒๖ พ.ย. ๕๕)

การให้บริการสถานที่ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี, อาคารจักรพันธ์ฯ, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ - ๒, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดี
รังสิต อาทิ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครัง้ ที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๕, โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษอังกฤษและไอทีสําหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔ และ การประชุม
เตรียมการต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจาก The University lf Montpellier 2 เป็นต้น ที่มา: งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ (๑ – ๓๑ ธ.ค. ๕๕)
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน ๑๓ คน ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ ในโครงการ KU-Green Campus

ที่มา: งานสวนและรักษาความสะอาด และงานยานพาหนะ (๑๙ ธ.ค. ๕๕)

ตรวจสอบน้ําเน่าเสีย และจัดเก็บขยะ วัชพืชน้ํา ใน คู คลอง บริเวณด้านหลัง KU Home ถึง หอประวัติ มก. และขุดลอก คู คลอง เพื่อเปิดทางน้ํา
ร่วมกับ กทม. บริเวณด้านข้างสนามรักบี้

ที่มา: งานสวนและรักษาความสะอาด (๓ – ๗ ธ.ค. ๕๕)

ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง มก.

ที่มา: งานซ่อมบํารุง (๑๓ พ.ย. – ๑๖ ธ.ค. ๕๕)

