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สภา มก. เห็นชอบ 8 หนวยงาน 
กูเงินสหกรณกอสรางอาคารใหม และจัดซ้ือครุภัณฑ 

 จากการที ่มก. ไดประสานงานกับสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด จัดการขยายโครงการการกูเงินใหครอบคลุมไปถึงการ
จัดซื้อครุภัณฑ และเพ่ือการพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) เพ่ิมเติมจากการกูเงินเพ่ือกอสรางอาคาร และเปนอีกชองทางหนึ่งที่
จะชวยเสริมจากงบประมาณแผนดิน หรืองบเงินรายไดของหนวยงาน 
 ลาสุดที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที ่9/2552 เม่ือวันที ่17 กันยายน 2552 ไดมีมติ
เหน็ชอบกับรายการขอกูเงินสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ที่หนวยงานตาง ๆ สงมา รวม 10 รายการประกอบดวย 

หนวยงาน รายการ จํานวนเงิน (บาท) ระยะเวลาใชคืน 
1. คณะวิทยาศาสตร 1. ครุภัณฑเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

 
50,000,000 4 งวด @ 6 เดือน 

(2 ป) 
2. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 1. ครุภัณฑประกอบอาคาร 3,500,000 8 งวด 
3. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส. 1. กอสรางอาคารหองประชุมเอนกประสงค 

2. กอสรางอาคารหอพัก (ยืมบางสวน) 
40,000,000 
20,000,000 

134 งวด (11 ป) 
134 งวด (11 ป) 

4. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1. กอสรางอาคารสารสนเทศ 
 

79,440,000 30 งวด                
(2 ป 6 เดือน) 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. สมทบกอสรางอาคารปฏิบัติการวิจัย                 
ทางดานอุตสาหกรรม 

50,000,000 180 งวด (15 ป) 

6. วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 1. สมทบการกอสรางอาคารการเรียน                        
และปฏิบัติการ 

20,980,000 120 งวด (10 ป) 

7. สํานักงานอธิการบดี บางเขน 1. กอสรางอาคารนิสิต 3 (ซอยพหลโยธิน 45) 135,000,000 180 งวด (15 ป) 
8. วิทยาเขตกําแพงแสน 1. อาคารหอพักนิสิต 8 หลัง 

2. อาคารหอพักบุคลากร 2 หลัง 
464,000,000 
116,000,000 

    180 งวด                
(15 ป) 

รวมทั้งสิ้น 978,920,000  

 และจะนําพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ตอไป 
ท่ีมา : กองแผนงาน          ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 

สกอ. สนับสนุน มก. ดาํเนินการโครงการจดัตั้ง 
หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา เหน็ชอบให มก. ดําเนินการโครงการจดัต้ังหนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาและ
ถายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing office – TLO) ประจําป 2552 เพ่ือเปนหนวยงานสนบัสนนุที่มุงม่ันบริการประสาน
ภารกิจ เพ่ือนาํองคความรูสูเชงิพาณิชยและสงัคม ดําเนนิการคุมครองทรพัยสินทางปญญาถายทอดองคความรูเทคโนโลยี อันจะ
นาํไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรูที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน พรอมสนบัสนนุงบประมาณในการดําเนนิการ 
จํานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งลานสีแ่สนบาทถวน) 

 



 
 ทั้งนี้ หนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาฯ เปนหนวยงานภายใตงานทรพัยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ                  
มีที่ทําการอยู ณ ชั้น 5 อาคารวจิยัและพัฒนา ผลงานทีผ่านมาของหนวยงานนีส้วนหนึง่ คือ ผลงานการสงเสริมการสรางความ
ตระหนกัดานทรพัยสินทางปญญาแกบุคลากร นสิิต ในทกุวทิยาเขต การใหคําแนะนาํในการเขียนคําขอสทิธบัิตร อนสุิทธิบัตร            
มีผลงานการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 127 เรือ่ง และไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแลว จาํนวน 19 เรื่อง ย่ืนจด                       
อนุสิทธิบัตร จํานวน 73 รายการ ไดรับจดทะเบียน จํานวน 43 รายการ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา 19 รายการ จดแจง
ลิขสิทธิ์ 17 รายการ เปนตน ซึ่งการดําเนนิการนี้จะมีสวนสงเสริมใหมีการวิจยัที่เปนนวตักรรม สามารถคุมครองทรัพยสิน                   
ทางปญญาและนาํผลงานเหลานั้นไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการนาํไปเชื่อมตอกับธุรกิจอตุสาหกรรม 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ             ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 

ผลการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา 
 หลงัจากที่โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยวจิยัและพัฒนาการศึกษา             
จังหวัดชลบุร ีไดเปดสอนปแรกในปการศึกษา 2544 และไดรับความนยิมแกผูปกครองจดัสงบุตรหลานเขาศึกษาตอต้ังแตระดับ
ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 อยางตอเนื่อง โดยในปจจบัุน มีนกัเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้น ป.1 – ม.6     
รวม 1,219 คน มีอาจารยทัง้ชาวไทยและตางประเทศ รวมเจาหนาที ่จํานวน 203 คน โดยมีนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษาในป
การศึกษา 2551 สามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลยัของรัฐ จาํนวน 108 คน ซึ่งนบัเปนความสาํเร็จและความภาคภมิูใจ
ของโรงเรียน  
 ในสวนของผลประกอบการดานการเงนิของโรงเรียนสาธิตแหง มก. โครงการการศึกษาพหภุาษา สามารถดําเนนิการ
บริหารโรงเรียนไดโดยไมพ่ึงเงินงบประมาณแผนดินและมหาวทิยาลยั ในการกอสรางอาคารเรยีน อาคารกีฬา และอาคาร
หอประชุม ใชการกูยืมจาก มก. และสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ซึ่งขณะนี้เหลือวงเงินกูยืมระยะยาว จํานวนประมาณ 436 
ลานบาท ซึ่งโรงเรียนสาธิตแหง มก. พหภุาษา ไดสงชาํระให มก. และสหกรณออมทรัพย มก. เปนประจําสมํ่าเสมอ โดยมี
เปาหมายจายคืนเงนิตนพรอมดอกเบ้ียไดหมดในป 2556 
 ลาสุดกําลังออกแบบกอสรางอาคารที่พักสําหรบัอาจารย เพ่ือเปนสวสัดิการ จาํนวน 45 หอง ในวงเงินประมาณคา
กอสราง 38.52 ลานบาท จากเงนิรายไดโครงการการศึกษา พหภุาษา 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหง มก. พหุภาษา        ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2552 

มก. – สกอ. – เครือขายสถาบันอุดมศกึษาเขตภาคกลาง  
รวมกาํหนดทิศทางการบริหารจดัการเครือขาย ป 53 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกองบริการการศึกษา รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการประสานกิจเครอืขายสถาบันอดุมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จดัประชมุสัมมนาเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนนิงานเครอืขายฯ และการสมัมนาวชิาการ เรื่อง วกิฤติการศึกษาไทย : บทบาทเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เม่ือวันที ่23 กันยายน 2552 ณ หองประชุมสธุรรม อารกุีล อาคารสารนเิทศ 50 ป โดยมี ดร.สุเมธ 
แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนประธาน และ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหการ
ตอนรับพรอมกันนี้ไดมีพิธีมอบชอดอกไมแสดงความขอบคุณแด ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ในฐานะผูมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลือ่นและพัฒนาเครอืขายฯ ในชวงเวลากวา 6 ปที่ผานมา ทั้งนี้มีผูบริหารสถาบันอดุมศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
คณะกรรมการประสานกิจเครอืขายฯ คณะอนกุรรมการเครือขายสถาบันอดุมศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บุคลากร            
ในสถาบันอุดมศึกษาและผูสนใจเขารวมการสมัมนาจาํนวนประมาณ 335 คน 
ท่ีมา : กองบริการการศึกษา               ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
 
 


