
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
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สถาปตยโชวผลงานปรับปรุงพื้นท่ี 
ออกแบบเศษวสัดุ โครงการเกษตรศาสตรรักษสิ่งแวดลอม 

 ภายหลังจากที่มหาวทิยาลยัไดสนบัสนนุใหมีการจดัต้ังศูนยปฏิบัตกิารออกแบบจากวัสดุเหลือใช (Scrap Lab) ในป 
2551 ภายใตการดําเนนิงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือนาํปญหาดานขยะและวสัดุเหลือทิ้ง ซึ่งเปนปญหาทีส่รางมลพิษ           
ตอสภาพแวดลอมและสงัคม มาพัฒนาสรางมูลคาและรณรงคการรักษาสิ่งแวดลอมดานการออกแบบ โดยไดเริ่มตนพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายใน มก. โดยใชองคความรูจาก Scrap Lab มาสรางสรรคผลงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการนาํกลบัมา                
ใชใหม (Reuse) เพ่ือสรางสภาพแวดลอมของ มก. ใหสวยงามนาอยู และใชงานไดดีสาํหรับนสิิตและบุคลากร 
 เม่ือวันที ่3 กันยายน 2552 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดนาํเสนอความกาวหนาของการดําเนนิงาน ผานโครงการ
เกษตรศาสตรรกัษสิ่งแวดลอม แสดงผลงานออกแบบจากเศษวสัดุ การปรับปรงุพ้ืนที่ ใน 3 โครงการยอย ประกอบดวย 

1. โครงการสวนนักอาน ทาํการปรับปรงุพ้ืนทีอ่าคาร ศร. 4 เพ่ือใหนสิิตไดใชเปนสถานทีอ่านหนงัสือ ทาํงานกลุม และ
พบปะนสิิตจากคณะตาง ๆ  

2. โครงการทางเทาสีขาว ออกแบบเฟอรนิเจอร outdoor ประกอบดวย ที่นั่ง Spider long, Spider super long, I lift,            
I piano, Twin thin bench ตลอดระยะทางระหวางหอพักหญิง สนามอนิทรฯี ถึงแยกคณะวิทยาศาสตร 

3. โครงการ Scrap Shop ออกแบบรานรักษโลก ณ ชั้น 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร นาํเสนอผลติภัณฑที่ทําจากเศษ
วัสดุตาง ๆ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถมาศึกษาหรืออุดหนุนได 

 โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชนัษา จุฬาภรณ              
(ศร.4) และเย่ียมชมผลงาน มีผูแทนจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสยามดิสคัฟเวอรี่ บริษัทสยามพิวรรธณ จํากัด 
ผูใหการสนับสนุนโครงการ คณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.สงิห อินทรชโูต หวัหนาโครงการ รวมนาํชม 
ท่ีมา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร                   ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 

หอสมุด กพส. เตรียมเปดใหบริการ 
ถึง 24.00 น. ชวงสอบไล 

 ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 สาํนกัหอสมุด กําแพงแสน จะเปดใหบรกิารในวนัอาทิตยเพ่ิมขึน้ รวมถึงจะเปด
ใหบรกิารถึง 24.00 น. ในชวงกอนสอบและระหวางสอบวันท่ี 1 – 8 ตุลาคม 2552 เพ่ือใหนสิิตไดมีเวลาศึกษาและคนควา
มากขึ้น การเปดใหบริการดังกลาวนี้เปนนโยบายของมหาวทิยาลยัทีใ่หความเหน็ชอบและสนบัสนุนงบประมาณการดําเนนิการ              
จากเงินรายได มก. ในวงเงินรวม 389,200 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) ทั้งนี้จะมีการประเมินจํานวนผูเขาใช
บริการประกอบการใหบริการในภาคการศึกษาตอไป 
ท่ีมา : สํานักหอสมุด กพส.                 ขอมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 

มอบเงินคาร้ือถอนแกผูไดรับผลกระทบบริเวณโรงสบู 
 มก. มอบเงินคารื้อถอน / ขนยาย แกผูที่ไดรับผลกระทบออกจากพ้ืนที่บริเวณโรงสูบ (ชุดที ่3) จํานวน 5 ราย รายละ                           
20,000 บาท รวมเปนเงนิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยใชเงนิสนบัสนนุจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ตามมติที ่             
ประชุมคณบดี มก. ไดอนุมัติหลักการไว 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ              ขอมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2552 

 



 
บุคลากร มก. รวมกิจกรรม 9 ในดวงใจ 

 เม่ือวันที ่9 กันยายน 2552 ผูบริหาร คณบดี บุคลากร และนสิติของมหาวิทยาลยั ไดรวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ” วันเวลามหามงคล วนัที่ 9 
เดือน 9 ป 2009 เวลา 09.09 น. ณ ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ในสวนของวิทยาเขตบางเขน โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี ไดเปนประธานถวายสกัการะพระบรมสาทสิลักษณ กลาวถวายพระพรและนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง
สดุดีมหาราชา มีบุคลากรเขารวมพิธี จํานวนประมาณ 700 คน ณ หองประชมุสธุรรม อารกุีล 
 สําหรบัวิทยาเขตตาง ๆ มีผูเขารวม ดังนี้ วิทยาเขตศรรีาชา 172 คน วิทยาเขตกําแพงแสน 300 คน และวิทยาเขตเฉลิม                
พระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 125 คน  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                  ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร รวมกจิกรรมปนรักสูนอง 
 โครงการปนรักสูนอง กิจกรรมดี ๆ ที่นสิิต มก. ไดบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยการนําอาหารกลางวนั เงินบริจาค 
และสิง่ของไปมอบใหแกนอง ๆ เด็กพิการทางสมองและปญญา ณ บานราชาวดี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร ีเปนประจําทุกเดือน และได
จัดตอเนื่องเปนครั้งที ่9 แลว เม่ือวันที ่5 กันยายน 2552 ที่ผานมา รวมกับคณะสตัวแพทยศาสตร มีบุคลากรและนสิิตไปรวมกิจกรรม    
96 คน โดยมหาวทิยาลยัไดสนบัสนนุเงินรายไดสวนกลาง มก. เปนคาอาหารกลางวัน นม น้ําด่ืม น้ําหวาน ในการเลี้ยงเด็กพิการ 
จํานวน 279,017 บาท และมีผูรวมบรจิาคเงนิแกสถานสงเคราะห จาํนวน 2,011.26 บาท 
 บุคลากรทีส่นใจรวมบริจาคเงนิและสิ่งของในโครงการปนรักสูนองในเดือนตอไป สามารถติดตอไดที่ กองกิจการนสิิต                 
โทร 1256 ตอ 161 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                   ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2552 

เปดอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
 เม่ือวันที ่15 กันยายน 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีเปดอาคารจอดรถงามวงศวาน 2                 
ซึ่งเปนอาคารจอดรถหลังที ่3 ของวิทยาเขตบางเขน ที่เปดใหบริการตอจากอาคารจอดรถบางเขนดานหลัง (อาคารสารนิเทศ 50 ป) 
และอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 โดยอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 มีสถานที่ต้ังอยูใกลกับอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เพ่ือรองรับ
การจอดรถของบุคลากร นิสิต ผูมาติดตอราชการ ประชุม สัมมนา ณ อาคารวทิยบริการ อาคารวิทยพัฒนา ธนาคาร ตลอดจนรองรับ
การจอดรถของนิสิตคณะตาง ๆ ในบรเิวณใกลเคียง รวมถึงเพ่ือสนองนโยบายของ มก. ในการลดมลภาวะและปริมาณรถยนตในเขต
การเรียนการสอน และเปนการแกปญหาการจราจร และการจอดรถริมถนนภายในมหาวทิยาลยั กอสรางอาคารโดยใชเงิน
งบประมาณโครงการพิเศษเพ่ือสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ในวงเงิน 71.97 ลานบาท จอดรถได 192 คัน 
ซึ่งหลงัเปดใหบริการเม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2552 มีผูเขาใชบริการจอดรถยนตทกุวันเปนจาํนวนมาก 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ              ขอมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 

คานิยมหลกัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
“มุงผลสมัฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 

 1. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน (Efficiency) : ความมุงม่ันจะปฏบัิติงานใหดีหรอืใหเกินมาตรฐาน มีความรับผิดชอบตอ             
ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สนใจใฝหาความรู มีภาวะผูนาํในตนเอง                        
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 2. สืบสานสามัคคี (Synergy) : ความต้ังใจที่จะทาํงานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึง่ในทมีงาน หนวยงานหรอืองคกร โดยผู
ปฏบัิติมีฐานะเปนสมาชกิในทมีและเปนหวัหนาทมีได และความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทมี 
 3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ 
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี                 ขอมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 


