ปี ที่ ๑๖ ฉบ ับที่ ๑๑ ว ันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด กองยานพาหนะฯ ร่วมจัดเตรียมสถานที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ” จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและเพื่อ
น้อมราลึกถึงแห่งพระมหากรุ ณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนิ น
มาทรงปลูกต้นนนทรี ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน ๙ ต้น พร้อมกับทรงดนตรีท่ หี อประชุมเป็ นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ท่ ี ๒๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งนามาสู ก่ ารเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สื บเนื่ องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๕
รวมจานวน ๙ ครั้ง กิจกรรมที่จดั ขึ้นได้แก่ พิธเี ปิ ดห้องนิ ทรรศการ “ห้องใต้บารมี ธ ปกเกล้า ฯ” “ห้องใต้ร่มนนทรี” และพิธถี วายพระพรชัย

มงคลฯ โดย นายกสภา อธิการบดี ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นิ สิต บุคลากร มก. ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ บริ เวณหอประชุม มก. (ที่มา:ประชาสัมพันธ์ มก.)

“เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิ ธิจุฬาภรณ์” ปี ๒๕๕๗

กองยานพาหนะฯ

ร่วมจัดเตรียมสถานที่ ดูแลระบบสาธารณู ปโภค น้าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์
บริ การยานพาหนะ ดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร โดยมี ศ.ดร.นิ วตั ิ
เรื องพานิ ช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดงาน เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา เป็ นงานที่จดั แสดงนิ ทรรศการสินค้าของ
มูลนิ ธิจุฬาภรณ์ และนวัตกรรมผลงานวิจยั ของ มก.รวมทัง้ การจาหน่ายสินค้า
เพื่ออุปโภคและบริ โภค เพื่อนารายได้ชว่ ยเหลือผู ป้ ระสบภัยต่างๆ งานครั้งนี้จดั
ขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน– ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริ เวณหอประชุม มก.

แข่งชกมวย

กองยานพาหนะฯ ร่วมเตรียมสถานที่ และอานวย

ความสะดวก งานพิธปี ิ ดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน๒๕๕๗ ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ

ข่าวกองยานฯ พ.ย..๕๗

กีฬาชาวเรื อ—ชาวไร่ กองยานพาหนะฯ สานักการกีฬา ร่วม
จัดเตรียมสถานที่ บริ การยานพาหนะ ดูแลอานวยความสะดวก
การจัดงานแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรื อ -ชาวไร่ ประจาปี ๒๕๕๗
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง มก. - โรงเรียนนายเรื อ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา มก. บางเขน

บริ การอาคาร

และอานวยความสะดวกการจัด

งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต ครั้งที่ ๑๙
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ

ซ่อมถนนชารุดป้องกันการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ บริเวณถนน ซ.พหลโยธิน ๔๕ (หน้าหมู่บา้ นเกษตรพัฒนา)
ติ ดตัง้ ปั้ มเติ มลมส่งเสริมการใช้จกั รยาน มก. ตึ กพักหญิ งชวนชม,
ติ ดตัง้ โคมไฟสปอร์ตไลท์ เพิ่มความปลอดภัย นิ สิตตึ กพักหญิ งบุษกร
จัดกาลังเจ้าหน้าที่ดแู ลความเรียบร้อย การเลือกตัง้ กรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการ สอ.มก อาคาร ศร.3 วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๗
ปรับปรุงจุดทิ้งขยะ หลังตึ กวิทยบริการ(ธนาคารกรุงศรีฯ) และหลังอาคารเสรีไตรรัตน์ สานักการกีฬา
เก็บผักตบชวา บ่อน้าข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิ ริ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มมาตรการรักษาความปลออดเส้นทาง
มก.
นิ สิตศึ กษาศาสตร์ ดูงานวิทยาเขตสี เขียว มก. กองยานพาหนะฯ จัดเตรียมสถานที่ /วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษากับสังคม (Science and Technology Education and Society) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มก. เข้าศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) ได้แก่ การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่ อง KUB-200 และการผลิตไบโอ
ดีเซลแบบเขย่ามือ การผลิตปุ๋ ยหมักจากเศษขยะใบไม้ การผลิตน้าหมักชีวภาพจากขยะสด การบริ หารจัดการขยะ และฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล
จานวน ๒๔ คน เมื่อวันที่ ๕,๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริ เวณพื้นที่โครงการภายใน มก. บางเขน

