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 ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดมุงเนนการพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐาน เพ่ือเปนการเพิ่มศกัยภาพของการสนับสนุน ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณในการลงทุน ซึ่งรัฐบาลพิจารณา
จัดสรรใหไดเพียงระดับหน่ึง ตามสภาพการณและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงไดมีนโยบาย
ในการใชจายเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับอยางมุงเนนประสิทธิภาพและประสทิธิผล ตามพันธะสัญญาที่
ทําความตกลงกับรัฐบาล โดยติดตามเรงรัดผลการดําเนินงานของการกอสราง/ ปรับปรุงของแตละวิทยาเขต
อยางจริงจังและตอเน่ือง และพยายามจัดหาแหลงเงินลงทุนเพิ่มเตมิจากแหลงอ่ืน อาทิเชน งบประมาณเงิน
รายได การขอรับการสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพย มก. เงินบริจาคและสมทบอื่น รวมไปถึงความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอการสนับสนุน เปนตน เพ่ือใหการพัฒนาโครงการพื้นฐานเปนไปอยาง
ตอเน่ือง และบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรในการพฒันาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมจํานวน ๑๒๗ 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๑๙.๗๗๕ ลานบาท  จําแนกตามวิทยาเขตได  ดังนี้ 
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Development of Basic Projects 2004-2006 

From 2004 to 2006, Kasetsart University focuses on the development of its basic projects in order 
to better support the university’s mission in academic, research and academic services. Limited by 
a budget, appropiated by the government following the country’s economics situation, the university 
has adopted a spending policy that aims for effectiveness and efficiency. This will keep the 
spending in line with the contract agreed with the government. Measures include continuously 
pressing the progress of construction and renovation of each campus, raising funds from other 
sources such as the revenue budget, support from Kasetsart University Savings Co-Operative, 
donations and other contributions, as well as cooperating with public and private sectors to support 
the projects. The ongoing progress of the university’s basic projects will lead to the achievement of 
strategic goals in developing Kasetsart University. A budget of 919.775 million baht has been 
appropriated for 127 projects, and it has been allocated to each campus as follows: 

 
2004-2005 2005-2006  

Campus Number 
(projects) 

Budget 
(million baht)

Number 
(projects) 

Budget 
(million baht) 

Bangkhen Campus 23 
 

115.667 33 463.974 

Kamphaeng Saen Campus 13 70.019 6 2.042 
Si Racha Campus 9 108.785 3 15.542 
Chalermprakiat Sakon Nakorn 
Campus 

14 45.502 11 38.160 

Lop Buri Campus Project 4 4.087 3 1.867 
Suphan Buri Campus Project 2 49.600 3 3.600 
Krabi Campus Project - - 3 0.930 
Total 65 393.660 62 526.115 

 
N.B: includes projects in cooperation with other organizations and excludes cooperation to solve 
traffic problem in Bangkok from 2005 to 2006 
Source: Planning Division 
 
 



 
วิทยาเขตบางเขน 

Bangkhen Campus 
 

 
 

 



 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

Kamphaeng Saen Campus 
 
 

 
 

 



 

วิทยาเขตศรรีาชา 
Si Racha Campus 

 

 
 

 



 

วิทยาเขตพระเฉลิมเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus 

 

 



 
วิทยาเขตลพบุรี 

Lop Buri Campus 
 

 



 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
Suphan Buri Campus 

 

 
 
 

 


	Development of Basic Projects 2004-2006

