ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 วันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2558
รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ผอ.กองยานพาหนะฯ นางสาวสุชพี จันทอง พร้อมผู้ช่วยและหัวหน้างาน ตรวจ
เยี่ยมอาคารศูนย์เรียมรวม 1 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อสารวจปัญหาและข้อบกพร่องเพื่อจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
อาคารศูนย์เรียมรวม 1 เป็นอาคารการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ และอานวยความสะดวกแก่นิสติ มก. ในทุกๆด้าน พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณสระ
ขจีด้านหลังอาคารระพี สาคริก เพือ่ หาสาเหตุการสร้างแนวรั้ว โดยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ....
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยกายภาพ พร้อมนายปรีชา เกื้อแก้วผู้ช่วย ผอ.กองยานพาหนะฯ และหัวหน้างานต่างๆ ติดตามผลการ
ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการจัดภูมทิ ัศน์ การจราจรและสถานที่ มก. วิทยาเขตบางเขน พร้อมมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มก. วิทยาเขตบางเขน มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายในการให้บริการรถสวัสดิการ มก. เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสติ และบุคลากร….วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพเป็นประธานในการประชุมคณะทางานโครงการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยะที่ 2_ครั้งที่ 4/2558 จัดขึ้นวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาพล อดุล
วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรกองยานพาหนะฯ รศ.ดรตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ มอบนโยบายในการบริหารจัดการกองยานพาหนะฯ พร้อม รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ , ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรฯ ร่วมทาบุญ ฟังเทศน์และเพิม่ คุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ ให้ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหาร
จัดการภารกิจต่างๆ และเพื่อให้บคุ ลากรได้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสัมมาทิฐิร่วมกัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

นายกสภาฯ มก. เป็นประธานเปิดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558” วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 พร้อมนาผู้บริหาร
นิสิต และบุคลกรร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อส่ งเสริมความ
สามั คคี สร้า งจิ ตสานึก ของบุ คลากร และนิสิ ต ในการพัฒ นาอาคารสถานที่ ตลอดจนการรั กษาความสะอาด การปลู กและบารุงรักษาต้ นไม้ เพื่ อให้
มหาวิทยาลัยฯ สะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยดาเนินการ
ปลูกต้นตาลโตนด ต้นเหลืองเชียงราย ต้นยางนา และต้นประดู่ ณ สวน 60 ปี มก. คณะผู้บริหาร และผู้แทนนิสิต ร่วมปลูกต้นนนทรี ประจารุ่น เคยู. 75 ณ
พื้นที่อาคารศูนย์เรียนรวม 3 บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่จัดเตรียมสถานที่ จัดบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตามจุดต่างๆ เตรียมผลไม้น้าดื่มแบ่ง
ตามสายเพื่อให้ผู้บริหารมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมพัฒนา มก. ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ , ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม และผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยกายภาพ นางสาวสุชพี จันทอง
ผอ.กองยานพาหนะฯ พร้อมหัวหน้างานต่างๆ ติดตามผลการดาเนินงานด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ส่วนกลาง ภายใน มก. โดยมอบหมายกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ดาเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข….วันที่ 29 กันยายน 2558

รศ.ดรตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ นางสาวสุชีพ จันทอง ผอ.กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พร้อมหัวหน้างานต่างๆ
ประชุมหารือกับผู้แทนจากสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และร่วมดูพื้นที่ในการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้สวยงามสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมติดตามผลการดาเนินงานด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ส่วนกลาง ภายใน มก. วันที่ 30 กันยายน 2558

งานสวนและรักษาความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ กาจัดวัชพืช ตามคูกาจัดขยะ ทาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นนนทรี และค้ายัน ภายใน
มก. และเตรียมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558 เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

งานซ่อมบารุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นทีส่ ว่ นกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานอาคารและสถานที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง ซ่อมแซมประตูหอ้ งน้าคนพิการ ซ่อมแซมระบบ
เครื่องปรับอากาศที่ชารุด ซ่อมแซมระบบห้องสุขา ทาความสะอาดระบบท่อระบายน้าอุดตัน เปลี่ยนหลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพ ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน และ
ซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียนที่ชารุด

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ พัฒนาปรับปรุง หอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. ตัดเชื่อมเหล็ก ซ่อมแซมฝ้าเพดานผุเป็นรู ซ่อมแซมบานประตู
เหล็กตัวล็อคประตู และเจาะติดผนังปูน เปลี่ยนพัดลมเพดานห้อง TV ตึกพักหญิงพุทธรักษา และซ่อมแซมเหล็กรองเตียงงอ

งานยานพาหนะ จัดเตรียมยานพาหนะส่วนกลาง และจากหน่วยงานภายนอกร่วมงานงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2558

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.

