
ทิศทางการพัฒนา 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหม 
ลพบุรี - สุพรรณบุรี - กระบี ่

  เปนท่ีทราบกนัดีวา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  นอกจากจะมีวิทยาเขตหลกั 4 แหง  คือ วิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม  วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบรีุ  และวิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร แลว  มหาวิทยาลยัยังมีโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอีก 3 แหง  ประกอบดวย 
  1.  โครงการจดัตัง้วิทยาเขตลพบรีุ  ตั้งอยูในพ้ืนที ่อ.โคกเจริญ  และ อ.โคกสําโรง  ปจจุบันจัดการเรยีนการสอนระดบั
ปริญญาโท  ในสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  โดยใชสถานท่ีสถาบันราชภฏัเทพสตร ี อ.เมือง เปนสถานท่ีดําเนินการ 
  2.  โครงการจดัตัง้วิทยาเขตกระบี่   ตั้งอยูในพื้นท่ี อ.เหนือคลอง  ปจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ใน
สาขาการบริหารการศกึษา (ภาคพิเศษ) โดยใชสถานท่ีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี กระบ่ี เปนสถานทีด่ําเนินการ 
  3.  โครงการจดัตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ปจจุบันจัดการเรยีนการสอนระดบัปริญญาตรี ใน 2สาขา คือ สาขาการ
จัดการโรงแรมและทองเท่ียว (ภาคพิเศษ)  โดยใชสถานท่ีโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   เปนสถานท่ีดําเนินการ และสาขา
สาธารณสขุศาสตร (ตอเน่ือง)  ภาคพิเศษ โดยใชสถานท่ีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตบางเขน เปนสถานท่ี
ดําเนินการ  
              ทิศทางการพฒันาและนโยบายการบริหารงานของโครงการจดัตั้งวิทยาเขตท้ัง 3 แหงดังกลาว ควรเปนเชนใดใน
สถานการณปจจุบันที่ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  รวมถงึมีปจจยัสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  ท่ีเปลีย่นแปลงไป  การ
บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหมท้ัง 3 แหง  ใหมคีวามคลองตัว มคีวามเขมแข็งและมปีระสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีสงผล
ประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม  เปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญตลอดมา 
              การทบทวนและปรับปรุงเพื่อศกึษาหาขอสรุปถึงการดําเนินงานในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง จึงได
เกดิข้ึน  โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2551  ไดมมีติเห็นชอบให
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแตงตั้งคณะทํางานข้ึนชุดหนึ่ง เพ่ือหาขอสรุปเกีย่วกับแผนงานในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตท้ัง 
3 แหง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะทํางาน และมคีณะทํางานประกอบดวย  รอง
อธิการบดฝีายกิจการนิสติและพัฒนาวิทยาเขต  รองอธิการบดฝีายวิเทศสมัพันธ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ  รองอธิการบดฝีาย
ประกันคุณภาพ รวมท้ังผูอํานวยการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง ผูอํานวยการกองแผนงาน  และหัวหนางานวิเคราะห
แผนและงบประมาณ  รวมเปนคณะทํางาน  ซึ่งคณะทํางานชุดนีไ้ดประชมุหารอืรวมกัน และไดสงขอสรุปเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลยัฯ ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมสภา มก.ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 

สรุปแผนการดําเนินงานของ 3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตดังกลาว  จะเปนดังน้ี 
 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต ทิศทางการพัฒนา 
 1. ไมเปนวิทยาเขต โดยใหดําเนินการเปนลกัษณะสถานีวิจัย ทีส่ามารถเลีย้งตัวเองได 
      -  พ้ืนท่ีอําเภอโคกเจริญ  ใหเปนสถานีวิจัยในสงักดัสถาบันอินทรีจันทรสถติยเพ่ือ 
 การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

ลพบุรี      -  พ้ืนท่ี ต.เพนียด อ.โคกสําโรง  ยังคงไว  แตลดขนาดพ้ืนทีล่งตามความเหมาะสม 
 และความจําเปน โดยคืนพ้ืนท่ีบางสวนใหกับ อบต. พรอมจัดตัง้เปนศูนยวิจยัและพัฒนา 
 อาชีพแกเกษตรกร และสังกดัสถาบนัคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

 
 

ปที่     ๒๖       ฉบับที ่  ๓๖ วันที ่    ๓๐     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต ทิศทางการพัฒนา 

 2.  ไมมกีารจัดการเรยีนการสอน สําหรับการจัดการเรยีนการสอนนอกสถานท่ีตั้งใหเปน 
 ภารกิจของกองบริการการศกึษา โดยใหคณะของหลกัสตูรน้ันเปนผูรับผดิชอบในการ 
 บรหิารหลกัสตูรและจัดการเรยีนการสอน 
 1.  ไมเปนวิทยาเขต  โดยใหดําเนินการเปนศนูยวิทยบรกิาร มก. ประจําจังหวัดกระบ่ี 
 มีภารกิจในการวิจัยและบรกิารวิชาการใหกับทองถิ่น 

กระบี ่ 2.  กรณมีกีารจัดการเรยีนการสอน ควรดําเนินการในลกัษณะหลกัสตูรตอยอด เพ่ือผลติ 
 นิสติระดับปริญญาตร ีตามความตองการของทองถิ่น 
 3.  ควรมแีผนการจางบคุลากรที่ปฏิบตัิงานอยางชัดเจน โดยใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
 และควรเปนบคุลากรในทองถิ่น 
 1.  ใหเปนโครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณตอไป 
 2.  ดานการจัดการเรยีนการสอน ใหชะลอการเปดสาขาเพ่ิม  กรณีจะเปดการเรยีนการสอน 
 ในระดับปริญญาโท ควรเปนหลกัสตูรที่ทําวิทยานิพนธ  และในเบ้ืองตนไมควรเนนการเรยีน 
 การสอนทางวิทยาศาสตรทีต่องใชหองปฏิบัตกิาร  แตอาจจะเปนสาขาคอมพิวเตอร เชน 
 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มลัตมิีเดยี เปนตน 

สุพรรณบุรี           ในสวนของการจัดการเรยีนการสอนดานสาธารณสขุศาสตร (ตอเน่ือง) ภาคพิเศษ 
 ซ่ึงดําเนินการอยูแลว ในอนาคตหากมคีวามพรอมอาจจะพจิารณาจัดตั้งเปนคณะได 
 3.  เสนอใหคณบดีของคณะตาง ๆ ท่ีเกีย่วของเขามามีสวนรวมดําเนินงานในการเปดสอนสาขาตาง ๆ 
 4.  การกอสรางอาคารกิจกรรม 1 หลัง เพ่ือใชเปนหองสมดุ หองคอมพิวเตอร หองเรียน 
 ขนาดเลก็  หองกิจกรรมนิสติ ฯลฯ ใหใชงบประมาณเงินรายได มก. หรือจากเงินกู 

ท่ีมา : กองกลาง               วันท่ี 23 เมษายน 2551 
ปรับสถานภาพ ศูนยคุณพุมเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 ที่ประชุม สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เห็นชอบการปรับสถานภาพ ศูนย
ศกึษาและพัฒนาการจัดการศกึษาพิเศษ “คุณพุม” จากเดมิเปนหนวยงานสงักดัสํานักงานอธิการบดีมาเปน ศูนยเชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง อยูภายใตคณะศกึษาศาสตร โดยไมแบงสวนราชการ เพ่ือเอ้ือตอการดําเนินงานและการบรหิารจัดการศูนย ใหเกดิความ
คลองตัว มคีวามเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ ศนูยศกึษาและพัฒนาการจัดการศกึษาพิเศษ “คุณพุม” จะมีภารกิจหลกัในงาน 3 ดานหลกั คือ การประสานงานจัด
การศกึษาสาํหรับบุคคลออทิสตกิ และบุคคลท่ีมีปญหาทางการเรยีนรู (LD) ในหลกัสตูรระดับตางๆ ตั้งแต ข้ันพ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6) 
จนถึง หลกัสตูรมหาบัณฑิต สําหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา งานดานการวิจัย และการบรกิารวิชาการในหลักสตูรท่ีเกีย่วของ
กับบุคคลท่ีมคีวามตองการพเิศษ หรือมีปญหาทางการเรียนรูหรือบุคคลออทิสตกิ โดยยายสถานท่ีตั้งจากเดมิอยูท่ีโรงเรยีนสาธิต
แหง มก. มาอยูท่ีอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 4 รอบ พระชันษา จุฬาภรณ (อาคารศูนยเรยีนรวม 4) 
 สําหรับผลงานท่ีผานมาของศูนยศกึษาและพัฒนาการจัดการศกึษาพิเศษ “คุณพุม” ในชวงนับตั้งแตจัดตั้งศูนยฯ ในป 
พ.ศ. 2548 ไดมุงเนนในเรื่องของการฝกอบรมบคุลากร เพ่ือการพัฒนาเดก็ออทิสติก เดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการเรียนรูและสมาธิ
สั้น และการทําโครงการวิจัยในเรื่องท่ีเกีย่วของ สวนเปาหมายการดําเนินงานในระดับตอไป ไดเพ่ิมภาระการดําเนินงานในสวนของ
การประสานงานการจัดการศกึษาสาํหรับนกัเรยีนและนิสติทีม่คีวามตองการพิเศษ เขาไปดวย เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานท่ีมุงเนนในเรื่องการประสานการจัดการศกึษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ท่ีมา : กองแผนงาน           วันท่ี 22 เมษายน 2551 


