
มก.จัดรายการพิเศษครบรอบ 66 ป ทาง ททบ. 5  
        เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วันที ่2 กุมภาพันธ 2552  มหาวิทยาลัยไดจัด    
ทํารายการพิเศษออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  ในวันศุกรท่ี 30 มกราคม 2552  เวลา 23.05 – 24.00 น.     
โดยใชช่ือรายการวา “66 ป เกษตรศาสตร แหงการสรางสรรคสังคม” เนื้อหาของรายการจะเนนจุดยืนและบทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย คือเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนของประชาชนสวนรวมอยางแทจริง แบงออกเปน 5 ชวง  คือ ชวง 1 แนะนํา มก. ชวง 2 
งานวจิยั มก. สูสังคม ชวง 3 งานบริการวิชาการเพ่ือแผนดิน  ชวง 4 นิสิตคือหัวใจของ มก.  และชวง 5  สกูปเย่ียมชม มก. บางเขน ใน
ปจจุบัน โดยมีพิธีกรรับเชิญ ไดแก ผศ.ดร.ลพ  ภวภูตานนท อาจารยประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต อาจารย
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คุณปราย ธนาอัมพุช นิสิตเกาคณะสังคมศาสตร คุณอภิสรา (ดาว) นุตยคม นิสิตเกาคณะ
มนุษยศาสตร  และคุณเขมนิจ ( แพนเคก ) จามิกรณ นิสิตปจจุบันคณะมนุษยศาสตร 
 อนึ่ง รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรายงานความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยในวาระครบรอบ 66 ป ผานทาง
รายการพิเศษ ใจความตอนหนึ่งวา “ ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาไปตามแผนงานตางๆดวยดี ทําหนาที่สมกับปฐมเหตุแหง
การกอกําเนิดมหาวิทยาลัย คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรแหงแรกของประเทศ ที่มุงใชพลังความรูความสามารถทั้งหลายที่
มีอยู เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกพ่ีนองเกษตรกร และไดพัฒนาขยายตัวตอเนื่องครอบคลุมในมิติทางวิชาการแทบทุกดาน โดยเฉพาะ
ในสถานการณวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและทั่วโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพยายามทําหนาที่ในฐานะองคกร
ทางความคิดเพ่ือสังคมไทยในทุกภาคสวนโดยไมมีขอเลือกปฏิบัติ ในวาระครบรอบ 66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอขอบพระคุณพ่ีนองประชาชนทุกทาน ที่เขาใจในจุดยืนและบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยและพรอมใหการสนับสนุนตอกิจการของ
มหาวิทยาลัยตลอดมา ในฐานะอธิการบดี ผมพรอมเสมอที่จะนอมรับขอคิดเห็นตางๆอนัมีคุณคาตอการพัฒนา เพ่ือนําพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของเราทุกคนไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน”   
       ขอเชิญบุคลากร นิสิตเกา นิสิตปจจุบัน และผูสนใจ รับชมรายการพิเศษ 66 ป เกษตรศาสตรแหงการสรางสรรคสังคม เพ่ือความ
ภาคภูมิใจรวมกัน ตามวันและเวลาดังกลาว 
ท่ีมา : ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ / ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม มก.              ขอมูล ณ วันท่ี 23 มกราคม 2552 

5 โครงการวิจัยรับทุนสนับสนุน จาก มก. 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งมี รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวจิัย เปนประธานฯ         
ไดพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย แกโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2552 รวม 5 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ    
รวม 2,640,000 บาท (สองลานหกแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ดังนี ้
     โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพือ่การแขงขัน 
     1. โครงการ การพัฒนาขั้นตอนการรวมภาพถายระยะไกล เพ่ือการสรางแผนที่จําแนกชนิด 
        หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม (คณะวิศวกรรมศาสตร) งบประมาณ 350,000 บาท 
     2. โครงการ การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชุมชนเขมแข็งตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย                   
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                  
        หัวหนาโครงการ ดร.วรรณดี สุทธินรากร (สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร)  งบประมาณ 1,700,000 บาท 
     3. โครงการ โครงการวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสิง่แวดลอม 
        หัวหนาโครงการ รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ (คณะวิทยาศาสตร)  งบประมาณ 350,000 บาท 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๔       วันท่ี   ๒๗      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
     โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     1. โครงการ ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของนิสิตปริญญาตร ี    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา 2552 
           หัวหนาโครงการ นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย (คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) งบประมาณ 90,000 บาท                    
     2. โครงการ พฤติกรรมจริยธรรมและผลกระทบของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
             วิทยาเขตบางเขน 
          หัวหนาโครงการ นางสาวจริยา สุพรรณ (สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร) งบประมาณ 150,000 บาท 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                    ขอมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2552 

ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
และสิทธิประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศใช ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชน
จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 ลงวันที ่1 ธันวาคม 2551 โดยใหมหาวิทยาลัยเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา   
ทุกประเภทอันเกิดจากงานวิจัย ยกเวนกรณีมีขอตกลงกําหนดไวเปนอยางอื่น สวนผูสรางสรรคใหมีชื่อในฐานะผูประดิษฐ หรือผู
สรางสรรค และใหสํานักงานบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ดําเนินการและบริหารจัดการดานทรัพยสิน
ทางปญญา รวมทั้งจัดสรรสิทธิประโยชน ในอัตราดังนี ้
 ผลประโยชนที่เปนคาธรรมเนียมแตละประเภท ใหจัดสรรใหผูประดิษฐหรือผูสรางสรรค 60% สวนอีก 40% ใหนําไปจดัสรร    
ใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้หนวยงานตนสังกัด 50% สํานักงานบริการวิชาการ 20% หนวยงานบริหารงานวิจัย 10% มหาวิทยาลัย 20%  
สวนคาธรรมเนียมการใหคําปรึกษา ใหจัดสรรใหผูประดิษฐหรือผูสรางสรรค 80% ใหมหาวิทยาลัย 20%  
ท่ีมา : งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ                ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2552 

คณะวิศวฯ เปดสถานีภาคพื้นดิน  
รับ – สงสัญญาณดาวเทียม SMMS  

 ตามที่ไดเคยเสนอขาวดาวเทียมอเนกประสงค SMMS ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ลงในเอกสารประชาสัมพันธ         
ฉบับที ่82 วันที ่15 กันยายน 2551 ไปแลวนั้น 

ลาสุดเม่ือวันที ่25 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดใหมีพิธีเปดสถานีภาคพ้ืนดินอยางย่ิงใหญ                
ณ อาคารชูชาติ กําภู ภายในงานไดมีการลงนามสงมอบการใชงานสถานีใหแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี  
นายสอื ลออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามรวมกับรองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนายจาง เวย เลขานุการใหญองคกรความรวมมือในดานเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกตแหง
ภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟก (AP-MCSTA) พรอมดวยนายจาง หงไถ รองประธานกรรมการของสภาเทคโนโลยีอวกาศแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (CAST) มีอาจารย นักวิจัย สื่อมวลชนและผูสนใจเขารวมงานอยางคับค่ัง  
 ดาวเทียม SMMS เปนดาวเทียมวงโคจรตํ่า อยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 649 กิโลเมตร มีน้ําหนัก 510 กิโลกรัม โคจรในแนว
เหนือ-ใต มีอายุการใชงานประมาณ 3 ป สําหรับขอมูลที่ประเทศไทยไดจากดาวเทียม SMMS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไมไดคิด
คาใชจายเนื่องจากเปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ  และเพ่ือใหการนําขอมูลจากดาวเทียม SMMS ไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด คณะวิศวฯ ไดจัดอบรมถายทอดความรูการประยุกตใชงานขอมูลจากดาวเทียม SMMS แกหนวยงานตางๆ  ในอนาคตอาจจะมี
การรวมมือในการใชประโยชนจากดาวเทียมดวงอื่นๆ ของจีนที่กําลังทยอยสงขึ้นสูวงโคจรในเร็วๆ นี ้ซึ่งนับเปนโครงการแรกของประเทศ
ไทยในการรวมมือกับตางประเทศในการรวมสรางดาวเทียมและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานอวกาศ   
ท่ีมา  ประชาสัมพันธคณะวิศว ฯ                                                                                ขอมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2552
 
  


