ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ขอเชิญชมงาน และเลือกซื้อสินค้า อาหาร ของใช้ ของฝากที่รวบรวมไว้ใน "งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 14
พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โดยงานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
ดาเนินการก่อสร้างขอบทางบนถนนทางออกประตูพหลโยธิน ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกคูน้าบ่อยครั้งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ โดยดาเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 20 ซม.ตลอดแนวถนนและคูน้า เมื่อแล้วเสร็จจะดาเนินการทาสีขาวแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ห้ามจอดและช่วยให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน
ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน โปรดลดความเร็วกรณีผ่านเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “๒๐ แม่ไม้ประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรณรงค์และอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ
50 ปี ดาเนินงานโดย สานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองยานพาหนะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จานวน 10 คน

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะและบริการฯ พิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 1 ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทางานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 6/2558 พร้อมด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการสานักหอสมุด และคณะทางาน
โครงการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ศาลาสีเขียว ชั้น 4
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด....ดาเนินงานโดย สานักงาน ก.พ.ร.มก.

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ นางสาวสุชีพ จันทอง ผอ.กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พร้อมผู้ช่วยฯ
และหัวหน้า งานต่ างๆ ติ ดตามความก้ าวหน้า การดาเนิ นงานด้ านกายภาพและภู มิ ทั ศน์ ภายใน มก. บางเขน/ครั้ งที่ 12.....รายงาน ณ วันที่ 13
พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการสานักหอสมุด ตัวแทนนิสิตพร้อมคณะทางานโครงการส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ปีที่3 ระยะที่2 (MEA Energy Saving Building) MEA Award ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้านครหลวงและ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ณ ศา ลาสี เ ขี ย ว ชั้ น 4
อาคารเทพรั ต น์ วิ ท ยาโชติ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ อานวยความสะดวกในการเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2558 โดยมอบงาน
ยานพาหนะ จัดรถบัสโดยสารปรับอากาศ จานวน 10 คัน ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน เดินทางไปร่วมพิธีฯ พร้อม
จัดรูปขบวนรถยนต์หน่วยงาน สานัก คณะเพื่อร่วมเดินทางโดยพร้อมเพรียงกัน รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 186 กิโลเมตร พร้อมกันนี้มอบงาน
รักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวกด้า นการจราจร โดยประสานตารวจกองปราบปราบขอรถนาขบวน ประสานตารวจภูธ รอาเภอเมือ ง
สมุทรสงครามอานวยความสะดวกด้านจราจร และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอานวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดตัดทางแยกต่างๆ ทั้ง
ขาไปและขากลับ การเดินทางดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย นิสิต และบุคลากรทุกคนเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยฯ โดยสวัสดิภาพ......วันศุกร์
ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ผู้ช่วยผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ หัวหน้างานต่างๆ ติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านกายภาพและภูมิทัศน์ภายใน มก. บนถนนสุธรรมอารีกุล ถนนจันทรสถิตย์ (เส้นทาง Bike for Mom)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมแสดงความจงรักภักดี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรง
โปรด สืบสานวันทรงดนตรี” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานสวนและรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางประตูวิภาวดี และประตูงามวงศ์วาน 1 ขุดและปรับพื้นดิน ปลูกต้นไม้
แก้ไขปัญหากลิ่นจากน้าเน่าเสียบริเวณท่อระบายน้าหน้าตึกคณะบริหาร

งานซ่อมบารุง ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของ อาคารสถานที่และพื้นที่
ส่วนกลาง

งานอาคารและสถานที่ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชารุดและขัดข้องต่อการใช้งาน ซ่อมแซมระบบห้องสุขาเปลี่ยนอุปกรณ์ของเดิมที่ชารุดและ
เสื่อมสภาพ ซ่อมแซมระบบเครื่องทาน้าเย็น ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมบอร์ดหน้าห้องเรียน
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ ซ่อมแซมกรอบมุ้งลวดช่องหน้าต่าง เพื่อป้องกันยุงและแมลงวันเข้าห้อง เปลี่ยนท่อเมนน้าประปาแตก
ซ่อมแซมฝาท่อเหล็กทรุดพัฒนาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน

งานยานพาหนะ จัดเตรียมยานพาหนะ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี 2558 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 โครงการ
“เลือกแนวทาง...วางอนาคต” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

งานรักษาความปลอดภัย ติดตั้งซ่อมแซม กรวยยางเส้นจักรยาน ทาความสะอาดเพดาน ทางเดิน หลังคาหอสมุด อานวยความสะดวกงานเดินวิ่ง ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.

