กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ขาวVehicle
, Building and Physical Plant Division
เขียว

สะอาด

สะดวก

ปลอดภัย

ปที่ 10 ฉบับที่ 9 วันที่ 1-30 กันยายน 2551

ดูงาน

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวย
ความสะดวก ตอนรับคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรศกึ ษาดู
งาน “การบริหารงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที่” ณ หองประชุมกอง
ยานพาหนะฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยมีบุคลากรที่มาศึกษาดูงาน
จํานวน 2 คน (ฉบับที่ 141/ 2551)

ซอมแซมเสาคอนกรีต
ตึกพักหญิงขจรรัตน

ซอมบํารุง

แกไขปญหาน้าํ รั่วเขาหองพักนิสิต
บริเวณตึกพักชายที่ 14

พึงพอใจทุกระดับ

ดูขอมูลเพิม่ เติม

จําหนาย

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจําหนายพัสดุครุภณ
ั ฑ ที่
ชํารุดและเสื่อมสภาพ บริเวณลานจอดรถ กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ ระหวางวันที่ 8-25 สิงหาคม 2551โดยรวมราคาจําหนาย
เปนเงินทั้งสิ้น 226,376 บาท (สองแสนสองหมืน่ หกพันสามรอยเจ็ด
สิบหกบาทถวน) (ฉบับที่ 142/ 2551)

ปรับปรุง โครงหลังคา
บริเวณทางขึ้น ศร.1 ,3

ซอมแซมทอเมนน้ําประปา
หอพักนิสิตหญิง

กองยานพาหนะฯ เรงซอมแซมอาคารสถานทีภ่ ายใน มก. ระหวางวันที่ 7 -1 กันยายน 2551 (ฉบับที่134/2551,140/2551)

ไบโอดีเซล

สถานีไบโอดีเซล มก. ใหความรูเกีย่ วกับ “สถานีตน แบบไบโอดีเซล มก.”ผานรายการ
“Morning Talk” (รายการทอลคโชวภาษาอังกฤษ) ในวันเสารที่ 6 กันยายน 2551 โดยเทปรายการออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน NBT, สถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ,Thai TV Global Network (177 ประเทศ
ทั่วโลก) และ www.maxnettv.tv (ฉบับที่ 138/ 2551)
นิสิต บุคลากร และผูสนใจทั่วไปตองการเยี่ยมชมสถานีหรือสอบถามรายละเอียด ติดตอไดที่คุณพรณรงค (หัวหนาสถานี
ผลิตไบโอดีเซล มก.) ภายใน 1574-7 ตอ 716,713 หรือโทร. 029428981-5 ตอ 716,713

ติดตัง้ เครื่องเติมอากาศ
เพิ่มออกซิเจนในน้ํา

ปลาตาย

การเติมน้ําจุลนิ ทรีย (EM-PLUS)
แกปญหาน้ําเสีย

กองยานพาหนะฯ เรงตรวจหาสาเหตุและหาแนวทางแกไขปญหา กรณีพบการตายของปลา
บริเวณคูน้ําขางประตูพหลโยธิน (คูน้ําธนาคารออมสิน - คูน้ําดานขางลานจอดรถหอประชุมใหญ) ในวันที่ 15
กันยายน 2551 (ฉบับที่ 139/ 2551)

ติดตัง้

กองยานพาหนะฯ
ติดตั้งระบบไฟแสงสวาง เพื่อใชใน
กิจกรรมของ มก. บริเวณแนวถนน
ดานหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป .ใน
วันที่ 4 กันยายน 2551
(ฉบับที่ 137/ 2551)

การรับชมกีฬาโอลิมปค (BEIJING 2008)ระหวาง
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2551 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ

การประชุมสัมมนา

บริการสถานที่

กองยานพาหนะฯ บริการดานสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรม และบริการพืน้ ที่จอดรถแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เขารวมกิจกรรม ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม 29 กันยายน 2551 (ฉบับที่ 135/2551,143/2551)

อบรมพลังงาน

กองยานพาหนะฯ จัดโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานชุมชน ในวันที่ 17 กันยายน 2551
ณ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวน 90 คน
(ฉบับที่ 144/ 2551)

หามจอด

กองยานพาหนะฯ ติดตั้งปายหามจอดแนวถนนจันทรสถิตย
ตั้งแตแยกประตูงามวงศวาน 1 ถึง แยกคหกรรมระวางวันที่ 6-14 กันยายน
2551 เพื่อจัดการจราจรบริเวณแนวถนนจันทรสถิตย ใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยดานการจอดรถภายใน มก (ฉบับที่ 136/ 2551)

เรงพัฒนาฯ

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการพัฒนาพืน้ ที่ ภายใน
มก.ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 12 กันยายน 2551 (ฉบับที่ 145/ 2551)

การสาธิตเตาเผาถาน 200 ลิตร เพื่อ
ผลิตถานไมและน้ําสมควันไม

วิทยากรกําลังบรรยาย

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมจุดทิ้งขยะ

การสาธิตการผลิตกาซ
ชีวภาพจากขยะสด
2.โครงการจุด DROP-OFF
รณรงคการทิ้งขยะใหถูกประเภท

หอพักนิสติ หญิง

3. การปรับปรุงทางเขา-ออกอาคาร
เทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด

6. เรงตัดแตงตนไม ภายใน มก.
7. กําจัดวัชพืชคูน้ําภายใน มก.
สระน้าํ จุฬาภรณฯ

8. ลอกทอระบายน้ํา
บริเวณอาคารกองยานพาหนะฯ

5. ซอมแซมพื้นผิวจราจรลานจอด
รถสวัดิการ กองยานพาหนะฯ

4.ปรับปรุงที่จอดรถรานพันธุไม มก.

จัดทําโดย
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที)่ อ.สุจิณณา กรรณสูต (ที่ปรึกษาฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิริธรรม,นายวิเชียร ลอมวงค,นางสาวสุชีพ จันทอง,นายวราคม ยิ้มนอย,นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง,นางสาวรัตติกร กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารักษ,นายมาโนชย คงเล็ก,นางวัฒนา เกษมโอภาส,นายตั๋น นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชั่ง,
นางสาวชลธิชา ลอมวงค,นางสาวศิริญญา รักสนิท,นายประกาศิต สุมแกว,นายศรราม รักสกุล

ขอมูลตางๆ สามารถดูเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดที่ http://www.vehicle.ku.ac.th
หรือโทร. 0-2942-8981-4 สายใน 1575 -1578 , E-mail : psdvbbpd@ku.ac.th

