ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่
เหล่า การนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.
ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดี เนื่องในโอกาสหมดวาระฯ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
และ รศ.ดร.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เข้าร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่.....ด้วยรักและเคารพ...จากใจชาวกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการ
ดาเนินงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โดยมีผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ และหัวหน้างานทั้ง 8 งาน
รับมอบนโยบาย การนี้ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ นางสาวสุชีพ จันทอง เป็นตัวแทนมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
ทั้งสองท่าน เนื่องในโอกาสการรับตาแหน่งใหม่ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2
ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ลงพื้นที่ตรวจภูมิทัศน์และพื้นที่ประตูทางเข้า -ออก มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่หน้า
หอประชุม มก. พื้นที่ศาลาหกเหลี่ยม และพื้นที่แนวรั้วรอบมหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบหมายงานให้กองยานพาหนะฯ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ ดังกล่าว
ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ การนี้ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องรับมอบหมายงาน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ
ประกอบไปด้วย พื้นที่ทางเข้า-ออก ประตูวิภาวดีรังสิต ,แนวรั้วโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ,พื้นที่ทางเข้า-ออก ประตูพหลโยธิน 1 ,ป้ายรถสวัสดิการพื้นที่ศาลา
หกเหลี่ยม ,พื้นที่ทางเข้า-ออก ประตูงามวงศ์วาน 1 ,พื้นที่โดยรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ,พื้นที่โดยรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และสารวจพื้นที่
บริเวณบ้านพักบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 โดยมอบหมายให้กองยานพาหนะฯ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สะอาด สวยงาม การนี้ผู้อานวยการกอง
ยานพาหนะฯ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องรับมอบหมายงาน วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นักเรียนสาธิตศึกษาดูงานโรงบาบัดน้าเสีย มก. หลักสูตรวิชาสุขศึกษา โครงการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิชา Health Education โดยอาจารย์ผู้ควบคุมนา นักเรียนระดับชั้น เกรด 10
จานวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบาบัดน้าเสีย ณ โรงบาบัดน้าเสียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การ
ดูแลป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือ่ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ
โรงบาบัดน้าเสียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสวนและรักษาความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายใน มก. ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปรับปรุง
พื้นดิน ทาความสะอาด บริเวณเกาะกลาง บริเวณป้ายรถเมล์ ขัดพื้นกระเบื้อง ที่นั่งพักรอรถ ล้อมคอกต้นไม้ และทาป้ายชื่อเพื่อเป็นเกรียติประวัติแก่คนปลูก
ต้นไม้ กาจัดขยะ เศษใบไม้ คูคลองแนวถนนงามวงศ์วาน ประตู 1 ถึงคณะบริหารธุรกิจ

งานซ่อมบารุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง มก. ได้แก่ ปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปาของอาคาร
และพื้นที่ส่วนกลาง

งานพัฒนาปรับปรุงหอพักปรับปรุง/ซ่อมแซม หอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. ได้แก่ เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ที่ ซ่อมแซมเตียง
เหล็กหักและเปลี่ยนพื้นไม้รองเตียง ตึกพักชายที่ 14,15 ,ตึกพักหญิงบุษกร ,ชวนชม ,พุทธรักษา และตึกพักหญิงชงโค ซ่อมแซมกล่องเบรคเกอร์ ยึดกล่องให้
ติดกับผนังปูน ตึกพักหญิงบุษกร เชื่อมติดตั้งบานประตูใหญ่ ประตูวิภาวดีและประตูพหลโยธิน จานวน 16 บาน ปรับปรุงซ่อมแซมกั้นผนังไม้ห้องวิทยุ ตึกพัก
ชายที่ 13 และเทคอนกรีตพื้นทางเดินสะพานคนข้าม ศาลาหกเหลี่ยมปรับพื้นให้เรียบป้องกันน้าขัง

งานรักษาความปลอดภัยจัดระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลางทาสีขอบฟุตบาท การล้าง ทาความสะอาด กรวยยาง การติดตั้งคันชะลอ
ภายใน มก. ทาสี และทาความสะอาด ป้อมยาม ประตูงามวงศ์วาน 1 การทาความสะอาด Cover way บริเวณอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

งานอาคารและสถานที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนส่วนกลาง ซ่อมแซมพัดลมโคจรที่ช้ารุดในห้องน้าหญิง ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ
ที่ช้ารุด ซ่อมแซมจอรับภาพ LCD ที่ช้ารุด ซ่อมแซมระบบห้องสุขาเปลี่ยนของเดิมที่ช้ารุด และซ่อมแซมโต๊ะนั่งชันล่างที่ช้ารุด

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.

