
 ผูแทนองคกร JICA-JST เยือน มก. 
 เม่ือวันที ่19 มกราคม 2552 คณะผูแทนจากองคกร JICA (Japan International Cooperation Agency) และ JST (Japan 
Science and Technology Agency) นําโดย Mr.Fumihiko Okiura และคณะจํานวน 4 คน ไดเขาพบ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมแนวทางความรวมมือและรวมปรึกษาหารือการทําบันทึกขอตกลงในโครงการ “Water 
Environment Integration System” ซึ่งเปนโครงการที่ศูนยวิจัยฯการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดเสนอขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุนในโครงการ JICA-JST โดยมี อ.นนทวัฒน จันนทรเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ 
รศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ หัวหนาศูนยวิจัยฯ และหัวหนาโครงการฯ รวมตอนรับ ณ สํานักงานอธิการบดี 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                     ขอมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2552 

การแขงขันกีฬาเกษตรศาสตรฟุตซอล 
 ระหวางวันที ่21 – 28 มกราคม 2552 สํานักการกีฬา ไดจัดแขงขันกีฬา “เกษตรศาสตรฟุตซอล” ประจําป 2552 สําหรับนิสิต 
มก. ขึ้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธและสามัคคีอันดีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ มีนิสิตจากคณะตาง ๆ  เขารวมการแขงขัน รวม 12 คณะ จํานวน 
200 คน 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา          ขอมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2552 

สหกรณออมทรัพย มก. จัดบรรยายวิชาการ 
ในโอกาสครบรอบ 50 ป การกอตั้ง 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจไทย 2552 : วิกฤต VS 
โอกาสของนักลงทุนไทย ?” เปนกิจกรรมครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 50 ป การกอต้ังสหกรณออมทรัพย มก. ขึ้นเม่ือวันที ่21 มกราคม 
2552 ณ อาคารวิทยบริการ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกและผลกระทบตอประเทศไทยใหแก
สมาชิก สอ.มก. ผูบริหาร และเครือขายสหกรณออมทรัพยไดรับฟง โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหเกียรติเปนประธานใน
พิธีเปดการบรรยาย มีผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายรวม 113 คน 
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด               ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2552 

มก. ลงนามรวม วช. นําผลงานวิจัยรวมแสดงงาน 
Thailand Research Expo’ 2009 

 เม่ือวันที ่19 มกราคม 2552 รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย ไดเปนผูแทนมหาวิทยาลัย รวมลงนามใน
บันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกัน ศ.ดร.อานนท บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในการสราง “สังคมการเรียนรู” 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ลาดพราว 
 ทั้งนี้ความรวมมือดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จะรวมมือกันในการ
ผลักดันใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู โดยการรวมนําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนผลงานที่พรอมในการนําเสนอสูกลุมเปาหมายใน
การใชประโยชน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการวิจัยตาง ๆ รวมนําเสนอในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ” (Thailand Research 
Expo) ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที ่26 – 30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 
ตลอดจนรวมมือประสานงานในดานอื่น ๆ ที่ทั้ง 2 ฝายพิจารณาเห็นชอบรวมกันตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2552 
 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๕      วันท่ี   ๒๘      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

และสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศใช ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชน

จากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551  ลงวันที ่1 ธันวาคม 2551  กําหนดใหงานที่สรางสรรคขึ้นภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งวทิยานิพนธ ใหเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา โดย
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นใหเปนของมหาวิทยาลัย และใหสํานักงานบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการบริหาร
จัดการ  ตลอดจนจัดสรรสิทธิประโยชนในทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากวิทยานิพนธ ในอัตราดังนี ้ 

ใหจัดสรรสิทธิประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธใหแกผูสรางสรรค 50% สวนอีก 50% ใหนําไปจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้ 
หนวยงานตนสังกัด 40% หนวยงานบริหารจัดการวิทยานิพนธ 10% สํานักงานบริการวิชาการ 10% มหาวิทยาลัย 40%  
ท่ีมา : งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ              ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2552 

ปฐมนิเทศนิสิต ป.โท สปท. รุนท่ี 17 
และวันคลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 เม่ือวันที ่23 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ (สปท.) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับสถาบันวิชาการ ปองกันประเทศ รุนที ่17      
ณ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยในรุนนี้มีนิสิตเขาศึกษาตอรวม 85 คน 
 หลังจากนั้น อธิการบดีไดไปรวมงานวันคลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอร ครบรอบปที่ 24 ณ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ซึ่งทางสํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารแดพระสงฆ เพ่ือความเปนสิริมงคลแกบุคลากรและ
หนวยงาน 
ท่ีมา : คณะบริหารธุรกิจ และสํานักบริการคอมพิวเตอร               ขอมูล ณ วันท่ี 23 มกราคม 2552 

รวมงานวันกองทัพบก 
 เม่ือวันที ่20 มกราคม 2552 นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ไดเปนผูแทน
มหาวิทยาลัย ไปรวมงานเลี้ยงรับรองเน่ืองในวันกองทัพบก ซึ่งจัดขึน้ ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2552 

นักเรียนกวา 15,000 คน สนใจรวมงาน ตลาดนัดหลักสูตรฯ 
เม่ือวันที ่8 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 13 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จัดขึ้นระหวางวันที ่8 – 9 มกราคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ       
เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลทางการศึกษาประกอบการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในคณะ
และสาขาวิชาที่สนใจ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมออกบูธแนะนําหลักสูตรจํานวน 119 บูธ 

ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยคณาจารยและรุนพ่ี รวมทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันรวมใหคําแนะนํา
ในหัวขอ “เคล็ดลับคนเกง...กับการสอบเขามหาวิทยาลัย” ไดแก นางสาวเขมนิจ จามิกร (แพนเคก) นายสราวุฒิ ปญญาธีระ (โบต)  
และนายรัชช ุสุระสรัส (วาน) โดยมี นางสาวณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา (ยุย) พรอมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมงาน นอกจากนี้คณะตาง ๆ ใน มก. จํานวน 14 คณะ และ 2 
หนวยงาน คือ สํานักบริการคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุด ได Open House ใหเย่ียมชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวมีผูสนใจเขารวมงานทั้ง 2 วัน กวา 15,000 คน  
ท่ีมา : กองบริการการศึกษา                   ขอมูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552 

 


