ปที่ ๒๖

ฉบับที่ ๓๖ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทิศทางการพัฒนา 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหม
ลพบุรี - สุพรรณบุรี - กระบี่

เปนที่ทราบกันดีวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากจะมีวิทยาเขตหลัก 4 แหง คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แลว มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอีก 3 แหง ประกอบดวย
1. โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตลพบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ อ.โคกเจริญ และ อ.โคกสําโรง ปจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยใชสถานที่สถาบันราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง เปนสถานที่ดําเนินการ
2. โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่ ตั้งอยูในพื้นที่ อ.เหนือคลอง ปจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ใน
สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โดยใชสถานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กระบี่ เปนสถานทีด่ ําเนินการ
3. โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใน 2สาขา คือ สาขาการ
จัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) โดยใชสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนสถานที่ดําเนินการ และสาขา
สาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ โดยใชสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตบางเขน เปนสถานที่
ดําเนินการ
ทิศทางการพัฒนาและนโยบายการบริหารงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหงดังกลาว ควรเปนเชนใดใน
สถานการณปจจุบันที่ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมถึงมีปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การ
บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหมทั้ง 3 แหง ใหมคี วามคลองตัว มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่สงผล
ประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญตลอดมา
การทบทวนและปรับปรุงเพื่อศึกษาหาขอสรุปถึงการดําเนินงานในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง จึงได
เกิดขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 ไดมมี ติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อหาขอสรุปเกีย่ วกับแผนงานในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง
3 แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะทํางาน และมีคณะทํางานประกอบดวย รอง
อธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาวิทยาเขต รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ รวมทั้งผูอํานวยการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง ผูอํานวยการกองแผนงาน และหัวหนางานวิเคราะห
แผนและงบประมาณ รวมเปนคณะทํางาน ซึ่งคณะทํางานชุดนีไ้ ดประชุมหารือรวมกัน และไดสงขอสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมสภา มก.ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
สรุปแผนการดําเนินงานของ 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตดังกลาว จะเปนดังนี้
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

ลพบุรี

ทิศทางการพัฒนา
1. ไมเปนวิทยาเขต โดยใหดําเนินการเปนลักษณะสถานีวิจัย ทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได
- พื้นที่อําเภอโคกเจริญ ใหเปนสถานีวิจัยในสังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
- พื้นที่ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง ยังคงไว แตลดขนาดพืน้ ทีล่ งตามความเหมาะสม
และความจําเปน โดยคืนพื้นที่บางสวนใหกับ อบต. พรอมจัดตัง้ เปนศูนยวิจยั และพัฒนา
อาชีพแกเกษตรกร และสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

กระบี่

สุพรรณบุรี

ที่มา : กองกลาง

ทิศทางการพัฒนา
2. ไมมกี ารจัดการเรียนการสอน สําหรับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งใหเปน
ภารกิจของกองบริการการศึกษา โดยใหคณะของหลักสูตรนั้นเปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
1. ไมเปนวิทยาเขต โดยใหดําเนินการเปนศูนยวิทยบริการ มก. ประจําจังหวัดกระบี่
มีภารกิจในการวิจัยและบริการวิชาการใหกับทองถิ่น
2. กรณีมกี ารจัดการเรียนการสอน ควรดําเนินการในลักษณะหลักสูตรตอยอด เพื่อผลิต
นิสติ ระดับปริญญาตรี ตามความตองการของทองถิ่น
3. ควรมีแผนการจางบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยางชัดเจน โดยใหจางเปนลูกจางชั่วคราว
และควรเปนบุคลากรในทองถิ่น
1. ใหเปนโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณตอไป
2. ดานการจัดการเรียนการสอน ใหชะลอการเปดสาขาเพิ่ม กรณีจะเปดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโท ควรเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ และในเบื้องตนไมควรเนนการเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตรทตี่ องใชหองปฏิบัตกิ าร แตอาจจะเปนสาขาคอมพิวเตอร เชน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย เปนตน
ในสวนของการจัดการเรียนการสอนดานสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ
ซึ่งดําเนินการอยูแลว ในอนาคตหากมีความพรอมอาจจะพิจารณาจัดตั้งเปนคณะได
3. เสนอใหคณบดีของคณะตาง ๆ ที่เกีย่ วของเขามามีสวนรวมดําเนินงานในการเปดสอนสาขาตาง ๆ
4. การกอสรางอาคารกิจกรรม 1 หลัง เพื่อใชเปนหองสมุด หองคอมพิวเตอร หองเรียน
ขนาดเล็ก หองกิจกรรมนิสติ ฯลฯ ใหใชงบประมาณเงินรายได มก. หรือจากเงินกู

ปรับสถานภาพ ศูนยคุณพุมเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วันที่ 23 เมษายน 2551

ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เห็นชอบการปรับสถานภาพ ศูนย
ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม ” จากเดิมเปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีมาเปน ศูนยเชีย่ วชาญเฉพาะ
ทาง อยูภายใตคณะศึกษาศาสตร โดยไมแบงสวนราชการ เพือ่ เอื้อตอการดําเนินงานและการบริหารจัดการศูนย ใหเกิดความ
คลองตัว มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ศูนยศกึ ษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม ” จะมีภารกิจหลักในงาน 3 ดานหลัก คือ การประสานงานจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลทีม่ ีปญหาทางการเรียนรู (LD) ในหลักสูตรระดับตางๆ ตั้งแต ขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6)
จนถึง หลักสูตรมหาบัณฑิต สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา งานดานการวิจยั และการบริการวิชาการในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับบุคคลทีม่ คี วามตองการพิเศษ หรือมีปญหาทางการเรียนรูห รือบุคคลออทิสติก โดยยายสถานทีต่ ั้งจากเดิมอยูที่โรงเรียนสาธิต
แหง มก. มาอยูที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษา จุฬาภรณ (อาคารศูนยเรียนรวม 4)
สําหรับผลงานที่ผานมาของศูนยศกึ ษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม ” ในชวงนับตั้งแตจัดตั้งศูนยฯ ในป
พ.ศ. 2548 ไดมงุ เนนในเรื่องของการฝกอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติก เด็กทีม่ คี วามบกพรองทางการเรียนรูและสมาธิ
สั้น และการทําโครงการวิจัยในเรื่องที่เกีย่ วของ สวนเปาหมายการดําเนินงานในระดับตอไป ไดเพิม่ ภาระการดําเนินงานในสวนของ
การประสานงานการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนและนิสติ ทีม่ คี วามตองการพิเศษ เขาไปดวย เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานที่มุงเนนในเรื่องการประสานการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ที่มา : กองแผนงาน

วันที่ 22 เมษายน 2551

