
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๗๘      วันท่ี   ๑๗     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. รับเงินสิทธิประโยชนถายภาพ 
งานพระราชทานปริญญาบตัร ป 52 เพิ่มสูงขึ้นเปน 11.80 ลานบาท 

 มก. ไดรับเงินสิทธิประโยชน (เงนิบริจาค) จากรานถายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2552  ซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวนัที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2552 เพ่ิมสงูขึน้จากป 2551 กวา 3 เทา จากเดิมที่เคยไดรับ 2.77 ลานบาท ปรับเพ่ิมเปน 11.80 
ลานบาท ในป 2552 
 หลงัจากที่มหาวทิยาลยัไดปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนนิการจดัระเบียบการถายภาพหมูบัณฑิต และถายภาพเด่ียว
บัณฑิต ขณะเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรใหเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันของทุก
คณะ  โดยมีคณะอนุกรรมการฝายสิทธปิระโยชน งานพระราชทานปรญิญาบัตรเปนผูดูแลการคัดเลือกรานถายรูป ซึง่จะพิจารณา
จากประสบการณและผลงานการถายภาพงานพระราชทานปรญิญาบัตรทีผ่านมา รวมถึงราคาที่ย่ืนเสนอจดับริการบันทกึภาพ 
ทั้งนี ้เพ่ือประโยชนสูงสุดของ มก. ยังผลใหรายรับเงนิสทิธปิระโยชนในสวนของการถายภาพงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรเพ่ิม
สูงขึ้นจากเดิม 
 ทั้งนี้ เงินสิทธปิระโยชนที่ไดรับนี้ ในสวนของภาพเด่ียวจะนําเขาสมทบเปนทนุการศึกษานิสิต มก. สําหรับเงนิสทิธิ
ประโยชนในสวนของภาพหมูบัณฑิตจะโอนเขาบัญชใีหกับคณะตาง ๆ เพ่ือนาํไปใชประโยชนในงานกิจการนสิิตของคณะนั้น ๆ 
ตอไป ซึ่งจาํนวนเงนิที่โอนจะมากนอยขึ้นอยูกับจาํนวนบัณฑิตที่สั่งภาพของแตละคณะ และจะทราบยอดจาํนวนเงนิหลงัปดรับการ
สั่งอัดภาพ 

ป บริษัท/รานคาท่ีไดรบัการ
คัดเลือก 

เงินสิทธิประโยชน (บาท) รวมเปนเงิน 
(บาท) 

จํานวนบัณฑิตท่ี
จบการศึกษา ภาพเดี่ยว ภาพหมู 

2548 บริษัท วสนัตสตูดิโอ จาํกัด 2,000,000 300,000 2,300,000 9,872 คน 
2549 หจก.นวิสลีมคัลเลอรแล็บ 2,100,000 120,000 2,220,000 10,417 คน 
2550 บริษัท วสนัตสตูดิโอ จาํกัด 2,200,000 200,000 2,400,000 10,737 คน 
2551 หจก.นวิสลีมคัลเลอรแล็บ 2,450,000 320,000 2,770,000 11,436 คน 
2552 หจก.นวิสลีมคัลเลอรแล็บ 10,000,000 1,800,000 11,800,000 11,796 คน 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน                    ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 
โรงพยาบาลสัตว มก. รวมกบั เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
 โรงพยาบาลสัตว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน และ กําแพงแสน รวมกับ เทศบาลนครปากเกรด็ จดัโครงการ
ควบคุมประชากรสนุขัและแมว โดยเปดใหบริการพิเศษภายในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหบริการใน
แหลงชมุชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ เพ่ืออํานวยความสะดวกตลอดจนใหความรูแกประชาชนดานการเลี้ยงดูสขุภาพสตัว  
และการปองกันโรคของสัตวเลี้ยง โดยมีอาจารยนายสตัวแพทย บุคลากร และนสิิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จํานวน 15 คน  รวมปฏิบัติงานในโครงการระหวางวนัที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2552 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน          ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2552 

 
 

 



 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร 

จดัตั้งทุนยงัชพีการศกึษา 
 ทนุการศึกษาเปนสิ่งที่สาํคัญย่ิงสําหรับนสิิตทีข่าดแคลนทนุทรพัยใหสามารถศึกษาตอไดโดยไมมีอุปสรรคดานการเงนิ 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดเล็งเหน็ถึงความสาํคัญของทุนการศึกษา ซึง่ตรง 
กับความต้ังใจของมูลนธิสิวิตา ซึ่งมีคุณเมธวดี (กาญจนจาร)ี นวพันธ ประธานมูลนธิฯิ ดร.มาล ีสวุรรณอัตถ เลขาธิการมูลนธิิฯ 
และดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี เหรัญญิกมูลนธิิฯ และประธานกองทนุการศึกษาเสริม จงึไดรวมกันจดัต้ัง ทุนยังชีพการศึกษา 
นิสิต มก. ป 2552 กองทุนการศึกษาเสรมิมูลนิธิสวติา ขึ้น โดยไดมอบทุนในป 2552 เปนปแรก จํานวน 210 ทุน  ทุนละ 
5,000 บาท/ภาคการศึกษาใหแกนสิิตของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร โดยไมจาํกัดชั้นป เพ่ือสรางเสริมโอกาส             
ทางการศึกษาแกนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร                   ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

ขอเชญินิสติ บุคลากร และ อาจารย  มก. 
สงภาพถายเขาประกวดในหัวขอ “UNSEEN  KU” 

 งานประชาสัมพันธ มก. จดัโครงการประกวดภาพถาย ในหวัขอ “UNSEEN KU”    เพ่ือจัดพิมพเปนบัตรอวยพรปใหมของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํป 2553 ผูสงผลงานจะตองเปนนสิิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรที่กําลังศึกษา บุคลากร 
อาจารยของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต สงภาพถายดิจติอล ขนาด 8 x 10 นิ้ว (2,400 x 3,000 pixels) ความ
ละเอียด 300 dpi  สงไดคนละไมเกิน 5 ภาพ พรอมต้ังชือ่ภาพและระบุสถานที่ถายภาพ ผูชนะเลิศไดรบัเงนิรางวัล 6,000 บาท          
รองชนะเลศิอันดับที่ 1 รับเงนิรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที ่2 รับเงนิรางวลั 3,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 
1,000 บาท และทุกรางวัลจะไดรับประกาศนียบัตร 
 จงึขอเชญินสิิต บุคลากร และอาจารย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ทกุวิทยาเขต สงผลงานภาพถายเขารวมการประกวด 
“UNSEEN KU” โดยสงผลงานไดที่ งานประชาสมัพันธ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ต้ังแตบัดนีถึ้ง
วันที ่31 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 4111 – 5, 0-2942-8181-3 หรือที ่ http://pr.ku.ac.th/ 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ          ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2552 

นักกฬีาชมรมยิงธนูควารางวลัชนะเลศิ 
การแขงขนัไทยแลนดเอาทดอรโอเพน  

 นักกีฬาชมรมกีฬายิงธน ูควารางวัลชนะเลศิจากการแขงขนักีฬายิงธน ู“ไทยแลนดเอาทดอรโอเพน” ครั้งที่ 14 ซึ่งแขงขัน 
เม่ือวันที ่25 – 26 กรกฎาคม 2552 ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามยิงธนชูัว่คราว 
หางสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด  
 ผลการแขงขันประเภททีมคันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลศิอันดับที่ 1 รอบแพคัดออก และรอบจัดอันดับ 
โดยมีนักกีฬาประกอบดวย นายหริต หัตถา บัณฑิตวิทยาลัย นายเชษฐ ผองอุดม และ นายนฤดล ทะตัน คณะวิศวกรรมศาสตร 
และรางวลัชนะเลศิอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลชาย คันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา คือ นายเชษฐ ผองอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร    
ท่ีมา : ชมรมกีฬายิงธนู         ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2552 

กองแผนงาน ใหบริการผานเว็บบอรด 
           กองแผนงาน เปดใหบริการเวบ็บอรด เพ่ือเปนสื่อกลางระหวางผูปฏิบัติงาน และหนวยงานตาง ๆ ในมหาวทิยาลยั 
ตลอดจนผูสนใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกองแผนงาน โดยสามารถเขาไปคนหาและสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบไดโดยตรง 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ทัง้ยังเปนชองทางในการแจงปญหาและใหขอเสนอแนะตาง ๆ แกกองแผนงานไดอีกทางหนึง่ ผูสนใจ
สามารถเขาไปใชบริการเว็บบอรดกองแผนงานที่  http://plannning.ku.ac.th/index.php     
ท่ีมา : กองแผนงาน                           ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2552 

http://pr.ku.ac.th/
http://plannning.ku.ac.th/index.php

