
   

 
       

                 
 

ระเบียบการสมัครเขาศกึษา 
โครงการสงเสริมโอกาสศกึษาตอใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) 

ประจําปการศึกษา 2555 
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ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
โครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

(โควตารับตรง) ประจําปการศึกษา 2555 
 

รายการ วัน / เดือน / ป 
รับสมัครที ่http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 - วันพุธที ่15 กุมภาพันธ 2555 
ตรวจสอบและแกไขขอมูล วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 
ชําระเงิน วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 - วันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ 2555 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก                            
ท่ี http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/                             

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2555 เวลา 15.30 น. 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ                                  
ท่ี http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 15.30 น. 

สอบสัมภาษณ  วันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 08.30 - 10.30 น. 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
รายงานตัวและชําระคายนืยันสทิธิ์  วันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

          
            หมายเหตุ  ผูรายงานตัวและชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ไมสามารถสมัครและสอบคัดเลือกผานระบบกลาง (Admissions) ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
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ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
โครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

(โควตารับตรง) ประจําปการศึกษา 2555 
โควตารับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 

 

รายการ วัน / เดือน / ป 
รับสมัครที ่http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 
ตรวจสอบและแกไขขอมูล วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 
ชําระเงิน วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2555 - วันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ 2555 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก                            
ท่ี http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/                             

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2555 เวลา 15.30 น. 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ                                  
ท่ี http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 15.30 น. 

สอบสมัภาษณ  วันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 08.30 - 10.30 น. 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษารับรหัสระบุตัวบุคคล ณ หองคอนเวนชั่น 
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

วันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 13.30 น. 

สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยประกาศรายชื่อใหผูมี
รายชื่อแจงยืนยนัสทิธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยให
เลือกยืนยันสิทธิไ์ดเพียง ๑ แหง หากไมดําเนนิการใดๆ     
จะถือวาผูนัน้สละสทิธิ ์

ภายในวันเสารที่ 10 มีนาคม 2555 

นักเรียนแจงยืนยนัสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทาง 
www.cuas.or.th 

วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม – วันเสารที่ 17 มีนาคม 2555 

สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยแจงรายชื่อผูที่ยืนยนัสทิธิ์
มายังมหาวิทยาลัย 

ภายในวันพธุที่ 21 มีนาคม 2555 

มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อนักเรียนที่คัดเลือก 
ผานระบบเคลียรลิ่งเฮาส 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาคณะที่เขารวมรับตรง  
ผานเคลียร่ิงเฮาส 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ทุกสาขา 
2. คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร  
   สาขาเคม,ี สาขาฟสิกส, สาขาจุลชีววิทยา,             
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. 

    หมายเหต ุ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ทุกสาขา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาเคมี, สาขาฟสิกส,       
                     สาขาจุลชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดเขารวมรับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 

       2. ผูรายงานตัวและชาํระคายืนยันสิทธิ์แลว ไมสามารถสมคัรและสอบคัดเลอืกผานระบบกลาง (Admissions) ไดอีก 
ขอใหผูผานการคัดเลือกมีสิทธิเ์ขาศึกษา มารับรหัสระบตุัวบคุคลเพ่ือในการยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาผานเว็บไซต 
http://www.cuas.or.th ตั้งแตวันที ่11-17 มีนาคม 2555 หากไมดําเนินการใดๆจะถือวาสละสิทธิก์ารเขาศึกษา               

ในระบบรบัตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุมสถาบัน ที่เขารวมในระบบเคลียริ่งเฮาสของปการศึกษา 2555 

http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
http://www.cuas.or.th
http://www.cuas.or.th
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน  
 

เรื่อง การสมัครเขาศึกษาตามโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจําปการศึกษา 2555 

------------------------------------ 
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  มีนโยบายรับสมัครนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตามโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งมีคณะท่ีรับเขาศึกษา 6 คณะ รวมจํานวนรับท้ังสิ้น 582 คน   

อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3/2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เรื่อง 
แตงตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 401/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 เรื่อง
มอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงใหกําหนดรายละเอียดโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจําปการศึกษา 2555 ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1.1 มีสัญชาติไทย และอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 1.2 ไมมีโรคติดตอรายแรง จนกระท่ังเปนอุปสรรคตอการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ 
 1.3 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 1.4 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามท่ี คณะ/สาขาวิชา กําหนด 
 1.5 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และ
จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 
 1.6 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทานั้น  
 

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป ขอใดขอหนึ่ง หรือหากตรวจพบวาเอกสาร  
ที่ใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้และหากไดรับการสงช่ือเขารับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวจะถูกถอนสถานภาพการเปนนิสิตทันที 

  
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกสาขาท่ีสมัครไดเพียง 1 สาขาเทานั้น และไมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสาขาท่ีสมัคร

หลังจากท่ีมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเรียบรอยแลว 
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2. จํานวนการรับ คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร และเกณฑการตัดสินผูมีสทิธิ์เขาศึกษาในโควตารับตรง 

 ประจําปการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา 
คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 1. คณะเกษตร กําแพงแสน 
-  เกษตรศาสตร 

 
100 

 
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศในแตละกลุม 
    สาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.00    

 

 
 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

- เคร่ืองจักรกลและ 
เมคคาทรอนิกสเกษตร 

10 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศในแตละกลุม   
    สาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.50  

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 30 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 30 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

- สัตวศาสตร 15 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศในแตละกลุม   
    สาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.75  

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
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คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

- เทคโนโลยชีีวภาพทาง 
  การเกษตร 

10 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    และวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศในแตละ 
    กลุมสาระการเรียนรูไมนอยกวา 2.75 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

รวม 135   
2. คณะวิทยาศาสตร 
   การกีฬา 

20 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ดังนี ้
 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

รวม 20   
3. คณะวิศวกรรมศาสตร   
    กําแพงแสน 
- วิศวกรรมเกษตร 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร   
   (ภาคพิเศษ) 
- วิศวกรรมเคร่ืองกล 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมโยธา -   
   ชลประทาน 
- วิศวกรรมการอาหาร 
- วิศวกรรมอุตสาหการ-    
โลจิสติกส 

 
 

20 
15 
 5 
 

25 
10 
30 
 

35 
40 

 
 
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
   และภาษาตางประเทศแตละกลุมสาระมีคะแนน 
   เฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 
 

 
 
 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 25 % 
    PAT 1  (คณิตศาสตร)  25 % 
    PAT 2  (วิทยาศาสตร)  25 % 
   PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร) 
   25 %   

 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

รวม 180   
   

 
 
 
 

 



 6 
คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

4. คณะศิลปศาสตร    
    และวิทยาศาสตร 
-  ภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 

 
 

17 

 
 
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    
    ไมต่ํากวา 3.00 
3. ตองศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
   ตางประเทศไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
4. ศึกษาภาษาฝร่ังเศส ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน หรือภาษา   
   อ่ืนๆ ภาษาใดภาษาหนึง่เปนภาษาตางประเทศทีส่อง 

  
 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
   น้ําหนัก ดังนี ้
 GAT (ความถนดัทั่วไป) 60% 
 PAT 7.1 - 7.6 (ความถนัดทางภาษา) 40 %

 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 
 
 
 
 
 

5 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.50 
2. มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ 
    ประเทศไมนอยกวา 3.00 
3. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
    ตางประเทศไมนอยกวา 15 หนวยกิต     
4. ศึกษาภาษาฝร่ังเศส ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน หรือภาษา   
    อ่ืนๆ ภาษาใดภาษาหนึง่เปนภาษาตางประเทศที่สอง 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
   น้ําหนัก ดังนี ้
 GAT (ความถนดัทั่วไป) 60% 
 PAT 7.1 - 7.6 (ความถนัดทางภาษา) 40 %

 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 30 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 10.5 หนวยกิต  
    และมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75  
     

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้
  GAT (ความถนดัทั่วไป) 60 % 
  PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ    
 

- บริหารธุรกิจ  
(การจัดการ) ภาคพิเศษ 

20 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.25 
2. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    ใน 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 10.5 หนวยกิต  
    และมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 
     

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้
  GAT (ความถนดัทั่วไป) 60 % 
  PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ    
- บริหารธุรกิจ (การตลาด) 30 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 

2. ศึกษาในรายวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
   5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 10.5 หนวยกิต และม ี 
คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้
  GAT (ความถนดัทั่วไป) 60 % 
  PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ    
   

 
 
 
 

 



 7 
คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

-..เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่าํกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    และวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ แตละกลุมมี

คะแนนไมนอยกวา 3.00 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ภาคพิเศษ)  
    

8 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
    ภาษาตางประเทศ แตละกลุมสาระตองมีคะแนน  
    เฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- วิทยาศาสตรชีวภาพ 13 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
   ภาษาตางประเทศ แตละกลุมสาระตองมีคะแนนเฉลี่ย 
   ไมนอยกวา 3.00 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้
  GAT (ความถนดัทั่วไป)  20 % 
  PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
  PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ    
 

- เคมี 
 

10 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้

    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
  PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
  PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
   

 
 

 



 8 
คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

- ฟสิกส 
 
    

5 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

- จุลชีววิทยา  5  1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00  
 2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร     

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้
- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
    - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 

  3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
      ภาษาตางประเทศ แตละกลุมสาระตองมีคะแนนเฉลี่ย 

ไมนอยกวา 3.00 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้  
 GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 

    PAT 1 (คณิตศาสตร) 30 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 50 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- วิทยาการคอมพิวเตอร   5 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 

    ภาษาตางประเทศ แตละกลุมสาระตองมีคะแนนเฉลี่ย   
ไมนอยกวา 3.00 

  1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 
(ภาคพิเศษ) 

8 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่าํกวา 2.75 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
    - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
    และวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ แตละกลุมมี

คะแนนไมนอยกวา 2.50 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 40 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

รวม 161  
 
 
 

 



 9 
คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผูมีสิทธิ์สมัคร 

เกณฑการตัดสิน 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

5. คณะศึกษาศาสตร 
    และพัฒนศาสตร 
 - เกษตรและสิ่งแวดลอม  
    ศึกษา (4ป) 

 
 

12 

 
 
ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ  ดังนี ้
    - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
    - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 

 
 

1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
   GPAX (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค       

การศึกษา) 20 % 
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 20 %   
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

การจัดการเรียนรู (5 ป) 
- คณิตศาสตรศึกษา 
 

 
5 

 
ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 
12 หนวยกิต 

 
1.ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
  น้ําหนัก ดังนี ้
 GPAX (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการ   
  ศึกษา) 30 % 
 GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
 PAT 5 (ความถนัดทางวชิาชีพครู) 30 % 

 2. ผานการสอบสัมภาษณ 

- พลศึกษาและสุขศึกษา 4 รับนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- ภาษาอังกฤษศึกษา 
 

5 1. มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   ไมนอยกวา 3.00 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รวม 26   
6.คณะประมง 
 - สาขาเพาะเลี้ยงสตัวน้าํ 

 
60 

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่าํกวา 2.50 
2. ตองศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ดังนี ้

- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6หนวยกิต 
3. ศึกษารายวชิาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   และวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ แตละกลุม 
   สาระมีคะแนนไมนอยกวา 2.00 

 1. ตัดสนิจากการเรียงลาํดับคะแนนคา   
    น้ําหนัก ดังนี ้
    GAT (ความถนดัทั่วไป) 40 % 
    PAT 1 (คณิตศาสตร) 20 % 
    PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40 % 
 2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

รวม  60   
รวมทั้งสิ้น 582   

  
 3.  การสมัครและอัตราคาสมัคร 
    1. รับสมัครทางเว็บไซต   http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ 

  2..อัตราคาสมัครคนละ 300 บาท โดยพิมพใบแจงหนี้และนําไปชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 

http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
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4.  เง่ือนไขสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

1. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามโครงการนี ้มหาวิทยาลยัจะแจง
รายชื่อไปยังสาํนักงานอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เพ่ือตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

2. ผู มีสิทธิ์ เข าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสนตามโครงการนี้  เม่ือเขาศึกษา                    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแลว ไมมีสิทธิ์ยายคณะ และไมมีสิทธิ์ยายจากหลักสูตรภาคพิเศษเปน
หลักสูตรภาคปกต ิ

3. หากมีการตรวจสอบพบวาผูท่ีผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษากรอกขอมูลท่ีไมเปนความจริง 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดชื่อออกจากการเปนนิสิต 

4. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตามโครงการรับตรงจะตองมารายงานตัวและมอบตัวเพ่ือแสดงความ
จํานงเขาศึกษาตามกําหนดวันและเวลา ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ี
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในโครงการนี้และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

5. ผูท่ีมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะแจงรายชื่อผูมารายงานตัว
ใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เพ่ือประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาสรวมท้ัง
ดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 
ประจําปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณากรณียกเลิกการยืนยันสิทธิ์ดังกลาว 

6. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตรวจสอบขอเท็จจริงในภายหลังวาผู มีสิทธิ์ เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวยังไดมีการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามากกวา 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเขาศึกษา
ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมิตองบอกกลาวหรือแจงใหทราบลวงหนา 

7. เพ่ือประโยชนตอทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณา
ดําเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาใหถือเปนท่ีสุด 

 

5.  วันรับสมัครโควตารับตรงและโควตารับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 
   เปดรับสมัครทางเว็บไซตตัง้แตวันอังคารที ่31 มกราคม 2555 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 
 

6.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกโควตารับตรงและโควตารับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก              
ในวันอังคารที ่21 กุมภาพันธ 2555 ทางเว็บไซต http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ 
 

7.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโควตารับตรงและโควตารับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ทางเว็บไซต http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/ 
 โดยผู ท่ี มีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองไมเปนผู ไดรับการคัดเลือกจากโครงการโควตารับตรงอ่ืนๆ           
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

8. กําหนดการสอบสัมภาษณโควตารับตรงและโควตารับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส 
              สอบสัมภาษณในวันจันทรที่ 27 กุมภาพนัธ 2555 เวลา 08.30-10.30 น. 
 

http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_direct/
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คายืนยันสิทธิ์ 
              คณะ /  หลักสูตร จํานวนเงิน (บาท) 
เกษตร กําแพงแสน  
     - เกษตรศาสตร 11,600 

         - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 11,600 
     - สัตวศาสตร 11,600 
     - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 12,600 
วิทยาศาสตรการกีฬา  
     - วิทยาศาสตรการกีฬา 14,600 
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  
     - วิศวกรรมเกษตร 16,000 
     - วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน 16,000 
     - วิศวกรรมโยธา 16,000 
     - วิศวกรรมเครื่องกล 16,000 
     - วิศวกรรมการอาหาร 16,000 
     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร  16,000 
     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 34,000 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

 - ภาษาอังกฤษ 11,600 
 - ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 27,800 
 - บริหารธุรกิจ (การจดัการ)   11,600 

- บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ภาคพิเศษ             28,300 
 - วิทยาศาสตรชีวภาพ           14,600 
 - เคมี  14,600 
 - ฟสิกส 14,600 
      - จุลชีววิทยา 14,600 
 - วิทยาการคอมพิวเตอร  14,600 

- วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)             29,200 
      - เทคโนโลยสีารสนเทศ  14,600 
 - เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 29,950 

- บริหารธุรกิจ (การตลาด) 11,600 
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
 - เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (4ป) 11,600 
     - การจัดการเรียนรู (5ป)  
        (สาขาคณิตศาสตรศึกษา,  
         สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา) 11,600 
ประมง  
 - เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 12,600 
หมายเหต ุ: อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการปรับเปล่ียน ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

       คาหอพัก  2,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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หลักสูตรทีร่ับเขาศึกษา 

1.  คณะเกษตร กําแพงแสน 
   1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา      
จะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สามารถท่ีจะประกอบอาชีพไดท้ังในหนวยราชการ เชน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน องคกรตางๆ หรือ ประกอบอาชีพ
สวนตัว และศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ 
  1.1.1  สาขาวิชากีฏวิทยา 
     ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรดานแมลง ประกอบดวย แมลงท่ีเปนโทษทางการเกษตร 
การแพทย สาธารณสุขและชุมชน ตลอดจนการปองกันกําจัด นอกจากนี้ยังศึกษาเก่ียวกับแมลงท่ีเปนประโยชนและ
การใชประโยชนจากแมลง 
   1.1.2  สาขาวิชาโรคพืช 
     ศึกษาเก่ียวกับโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อสาเหตุตางๆ เชน รา แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตพลาสมา 
ไสเดอืนฝอย รวมท้ังโรคพืชท่ีเกิดจากสิ่งไมมีชีวิตและการจัดการโรคพืช 
  1.1.3  สาขาวิชาปฐพีวิทยา 
     ใหการศึกษาเก่ียวกับดินและปุยเพ่ือการผลิตพืช การวิเคราะหดินและพืชเพ่ือประเมิน 
ความอุดมสมบูรณของดิน การผลิตและการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ การใชประโยชนจากจุลินทรียดิน การแกไข
มลพิษของดินและสภาพแวดลอม การสํารวจ จําแนก และทําแผนท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดิน การใชขอมูลสํารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing) การพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical 
Information System, GIS) เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะท่ี (Site specific nutrient management) 
และระบบการเกษตรแบบแมนยํา (Precision Agriculture)   
   1.1.4  สาขาวิชาพืชไรนา 
     ใหการศึกษาเก่ียวกับพืชไรนา เชน ธัญพืช พืชหัว พืชเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร  พืชอาหารสัตว 
เริ่มตั้งแตกรรมวิธีการผลิต การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืชผล สรีรวิทยาการผลิต การเก็บรักษาพืชผล การ
ปรับปรุงพันธุพืชเหลานั้นใหมีลักษณะและคุณสมบัติตามตองการ โดยใชความรูทางพันธุศาสตรรวมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม   
     1.1.5  สาขาวิชาพืชสวน 
     ใหการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุ และเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช ผัก ผลไม ไม
ดอกไมประดับ และสมุนไพร วิทยาการขยายพันธุ พืช วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว วิทยาการเมล็ดพันธุ  
สรีรวิทยาการเจริญเติบโต และพืชสวนเพ่ือสภาพแวดลอม 
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     1.1.6  สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
     ศึกษาเก่ียวกับองคความรู เทคนิค และวิธีการดานงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตร และธุรกิจเกษตรในเชิงบูรณาการ มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

   1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) 
    ใหการศึกษาทางดานการทําการเกษตรแบบกาวหนา โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ท้ังกอน
และหลังการเก็บเก่ียวอยางครบวงจร รวมท้ังเทคโนโลยีดานการพัฒนาการใหน้ําพืช อาคารและสิ่งแวดลอม
การเกษตร วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  และการประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานเกษตร และในหลักสูตรไดเพ่ิม
ศาสตรความรูดานเมคคาทรอนิกส (Mechatronics) เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณและ
การโปรแกรม ในการควบคุมพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเกษตรกาวไปสูการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และสามารถแขงขันในตลาดได ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต (เครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกสเกษตร) 

  1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 
    ใหการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว มุงเนนใหผูศึกษามีความรูพ้ืนฐานและประสบการณทุก
สาขาของสัตวศาสตร ท้ังการปรับปรุงพันธุสัตว อาหารและการใหอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว การจัดการ
ระบบการผลิตสัตว รวมท้ังสรีรวิทยาและการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและมี
ประสิทธิภาพการผลิตสูง 
    ผูสําเร็จการศึกษา สามารถทําธุรกิจสวนตัว ทํางานในหนวยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 

   1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) 
      เปนการนําวิทยาศาสตรหลายสาขา เชน ชีววิทยา ชวีเคมี จุลชีววิทยา ชวีวิทยาโมเลกุล มาผสม 
ผสานกัน จัดเปนสหวิทยาการเต็มรูปแบบท่ีนําความรูพ้ืนฐานดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนพืช 
 สัตว หรือจุลินทรีย มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอมนุษย โดยมุงเนนเพ่ือการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเกษตร เชน 
ดานการปรับปรุงพันธุพืช สัตว และการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสําหรับมนุษย โดยใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเขา
ชวย เชน การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช  การถายยีนในพืช เทคนิคดานอนูชีววิทยา 
การวิเคราะหลายพิมพ และการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอเพ่ือนํามาใชในการคนหายีน  
และใชในการคัดเลือกพันธุพืชและสัตว เพ่ือยนระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ 
    ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ซึ่งสามารถ
ทํางานไดท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีมีงานเก่ียวของ เชน งานปรับปรุงพันธุพืชและสัตว งานควบคุมคุณภาพ
สินคาเกษตร และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเกษตร รวมท้ังศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตางๆ ทางวิทยาศาสตรได
หลายสาขา  
 
 



 15 
 
2. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตร 4 ป  
   นิสิตตองศึกษา ณ วิทยาเขตกําแพงแสนตลอด 4 ปการศึกษาและตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไว
ในหลักสูตร 
   ผูสําเร็จการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย) สามารถประกอบอาชีพเปน 
นักวิทยาศาสตรการกีฬาประจําหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ธุรกิจการออกกําลังกาย องคกรกีฬา ผูนําการออก
กําลงักาย ผูชวยนักวิจัย นักธุรกิจ นักวิชาการท่ีทํางานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมกีฬาและ
การออกกําลังกาย  

 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
   3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรรถแทรกเตอร
เพื่อการเกษตร เครื่องยนตสันดาปภายใน ระบบเครื่องจักรกล ไฮดรอลิก-นิวแมติกสพัดลม เครื่องสูบและระบบจาย การวัด
และอุปกรณวัด ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบเครื่องลําเลียงผลิตผลเกษตร การทําความเย็นและหองเย็น พลังงาน
ทดแทนเพื่อการเกษตร วิศวกรรมกรรมสิ่งแวดลอมทางการเกษตร คอมพิวเตอร-ประยุกตสําหรับวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
แปรสภาพผลผลิต การบรรจุภัณฑ โครงสรางอาคารเกษตร 
   การประกอบอาชีพ 
    -  ภาคเอกชน เปนวิศวกรในบริษัทเอกชน กลุมบริษัทแปรรูปผลิตผลการเกษตร ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 
อุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอาหารสัตว โรงสีขาว ผลิตนํ้าตาลทราย ปมนํ้า อุตสาหกรรมยานยนต การทําความเย็น 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 
   -  ราชการ วิศวกรและนักวิจัยในหนวยราชการ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันการศึกษาตางๆ ฯลฯ 
   -  รัฐวิสาหกิจ การประปา การบินไทย ปตท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
   -  ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) และมีสิทธิย่ืนขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.เครื่องกล) ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร 
 
   3.2  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) ศึกษาดานการชลประทาน เพื่อใหมี
ความรูครอบคลุมถึงวิชาพื้นฐาน ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหลงนํ้า และวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมชลประทาน 
ไดแก หลกัการชลประทานการออกแบบระบบชลประทานในไรนา ชนิดตางๆและอาคารชลประทานแบบตางๆ 
   การประกอบอาชีพ  
   สามารถประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าได
อยางกวางขวาง ท้ังในหนวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า สํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดิน เปนตน 
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   3.3  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) ศึกษาดานการออกแบบและกอสรางโครงสราง 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมปฐพี เก่ียวกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินและหิน 
วิศวกรรมขนสงเก่ียวกับการออกแบบการจราจร ระบบขนสงมวลชน  
   การประกอบอาชีพ 
    - ภาคเอกชน และภาครัฐ สามารถท่ีประกอบการทางดานเทคนิคการกอสราง การออกแบบ การ
ควบคุมงาน วิศวกรท่ีปรึกษาตางๆ และ ภาครัฐ (ราชการ) เปนวิศวกรหรือนักวิชาการในหนวยงานตางๆ ของราชการ 
เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ เปนตน 

 
   3.4  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) ศึกษาดานวิศวกรรมยานยนต การทําความ
เย็นและปรับอากาศ กลศาสตรประยุกต วิเคราะหและออกแบบเครื่องจักรกล รวมท้ังการอนุรักษ และจัด
การพลังงาน 
   การประกอบอาชีพ 
    ผูสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชน และภาครัฐได เชน อุตสาหกรรมยานยนต    
ผลิตเครื่องจักรกล นักวิจัย และวิศวกรเครื่องกล เปนตน 

 
   3.5  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ)  
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ศึกษาดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
   การเรียนการสอนภาคพิเศษ โดยมีวันและเวลาเรียนดังนี้ 
    วันจันทร – ศุกร  เวลา 15.00 – 20.00 น. 
   วันเสาร   เวลา 08.00 – 20.00 น. 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ใชหลักสูตร 4 ป 

 

3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร) ศึกษาข้ันตอนและเครื่องมือท่ีใชในการแปร
ผลผลิตทางการเกษตรและออกแบบเครื่องจักรกลท่ีใชควบคุมการผลิตรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและ
การใชพลังงาน การบําบัดของเสีย ภายในโรงงาน 
    การประกอบอาชีพ 
  สามารถประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชน เปนวิศวกรในบริษัท ท่ีเก่ียวของกับการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และออกแบบเครื่องจักรกลท่ีใชควบคุมการผลิต รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ และการใชพลังงาน การบําบัดของเสีย ภายในโรงงาน เปนตน 
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  3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส 
    วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส เปนศาสตรท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มุงเนนในดานการเรียนการ
สอนครอบคลุมถึงศาสตรวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกสซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับประเทศและเชื่อมโยง
กับการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีการ
เคลื่อนยาย แรงงาน สินคา และการบริการ การเปดหลักสูตรนี้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการผลิตการ
วางแผนและการควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การขนสงและการกระจายสินคา ระบบขนถายวัสดุ การ
จัดการคลังสินคา และสินคาคงคลัง รวมถึงการลดตนทุน การลดความสูญเสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต และ
การบริหารทรัพยากรให คุมคาสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ฯลฯ 
   การประกอบอาชีพ 
   นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถและประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส
ครอบคลุมการทํางานท้ังในสวนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจทางดานการบริการอ่ืน ๆ 
ไดแก วิศวกรรมหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม เชน ผูจัดการโรงงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
วิศวกร ความปลอดภัย วิศวกรรควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรรมระบบ วิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงการ วิศวกร
ภาคการเงิน/จัดซื้อและประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร วิศวกรดานการขนสงและบริการโลจิสติกส (LSPs) วิศวกร
ดานการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการนําเขา – สงออก วิศวกรดานเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 
และอุปกรณท่ีเก่ียบกับงานโลจิสติกส (Logistic Machinery & Equipment) และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณใน
งานโลจิสติกสชั้นสูง  วิศวกรรมดานคลังสินคา และกระจายสินคารวมท้ังบุคลากรทํางานในคลังสินคา และศูนย
กระจายสินคา 
 
4.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
   4.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ตลอด 4 ปการศึกษา โดยหลักสูตรจะมุงเนนทักษะในการใชภาษาอังกฤษในดานตางๆ เพ่ือการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพตางๆนอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียนกลุม
วิชาเฉพาะจํานวน 15 หนวยกิต ตามความสนใจ ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาไทย ปรัชญา 
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ 
   ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สามารถประกอบอาชีพเก่ียวของกับงานได
กวางขวางท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เชน ครู อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย เจาหนาท่ีการทูต เจาหนาท่ีองคกร
ระหวางประเทศ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ เจาหนาท่ีสายการบิน งานแปลเอกสารดานตางๆ ลาม นักเขียน มัคคุเทศก 
เลขานุการ ผูสื่อขาว เปนตน 
   การเรียนการสอนภาคพิเศษ จัดในวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 15.00-20.00.น. และวันเสาร 
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. 
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 4.2 สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสาขาวิชาการจัดการ เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ตลอด 4 ปการศึกษา โดยหลักสูตรจะมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจ  
   ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา บธ.บ. (การจัดการ) สามารถประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวได  เชน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูจัดการสํานักงาน เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีปรึกษาบริษัท  วิทยากรฝกอบรม ผูประสานงานของหนวยงาน ผูจัดการท่ัวไป 
เจาหนาท่ีธุรการ เปนตน 
       การเรียนการสอนภาคพิเศษ จัดในวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 15.00-20.00 น. และวันเสาร 
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. 
 
  4.3  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสนตลอด 4 ปการศึกษา โดยเรียนรายวิชาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไว หลักสูตรนี้มีการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา 
พฤกษศาสตร พันธุศาสตร สัตววิทยา และชีวเคมีนอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาท่ีสนใจ 
 เพ่ือใหมีความรูเฉพาะดานไดอีกดวยโดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติและแสวงหาความรู ท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือ
มุงหวังใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดและหลักการ สามารถใชและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยตอ
มนุษยชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดสามารถเชื่อมโยงความรูและประยุกตในงานท่ีเก่ียวของได 

 

   ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) สามารถประกอบอาชีพเก่ียวของกับ
วิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง เชน นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑเฉพาะทาง ท้ังใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
  

   4.4  สาขาวิชาเคมี 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เปนหลักสูตร 4 ปนิสิตตองศึกษา ณ วิทยาเขต
กําแพงแสนตลอด 4 ปการศึกษา ตองเรียนวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยรายวิชา
พ้ืนฐานท่ัวไป รายวิชาดานเคมีพ้ืนฐานและดานเคมีประยุกต เพ่ือนําไปสูการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 
    ผูสําเร็จการศึกษา วท.บ. (เคมี) สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของไดท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 
นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร พนักงานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน 
 

  4.5  สาขาวิชาฟสิกส  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ วิทยาเขต
กําแพงแสนตลอด 4 ปการศึกษา ตองเรียนรายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาแกน รายวิชาเฉพาะบังคับดานพ้ืนฐานและดานฟสิกสประยุกต และดานรายวิชาเฉพาะ 
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เลือก เพ่ือนําไปสูความชํานาญในการใชอุปกรณและเครื่องมือทางฟสิกส ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห แกปญหา และ
นําไปใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรูและ
ประยุกตไปใชงานดานท่ีเก่ียวของได 
         ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา วท.บ. (ฟสิกส) สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชน ครู อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน  
 

4.6  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอด 4 ปการศึกษา ตองเรียนวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร การเรียนใน
ปแรก เปนการเรียนวิชาแกนทางดานวิทยาศาสตรและวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ซึ่งรวมถึงวิชาทางดานคณิตศาสตร 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา สวนการเรียนใน 3 ปหลัง สวนใหญจะเปนการ
เรียนวิชาเอกทางดานคอมพิวเตอร และวิชาเฉพาะเลือกอ่ืนๆ 
   ผูสําเร็จการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของไดท้ังภาครัฐ เชน 
ครู อาจารย  นักวิชาการ  โปรแกรมเมอร เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบ เจาหนาท่ีในศูนยคอมพิวเตอรในหนวยงาน
กระทรวง กรม กองตางๆ  เปนตนและในภาครัฐวิสาหกิจ เชน นักวิชาการ โปรแกรมเมอร เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบ
ในหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ เชน ธนาคาร ตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวกับสาธารณูปโภคและหนวยงาน
ของภาคเอกชน เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจ
สวนตัวทางดานคอมพิวเตอรไดดวย 
   การเรียนการสอนภาคพิเศษ จัดในวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 15.00 – 20.00 น. และวันเสาร 
ระหวางเวลา 08.00 – 20.00 น. 
 

  4.7  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกตแิละภาคพิเศษ) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ตลอด 4 ปการศึกษา นิสิตตองเรียนครบตามจํานวนหนวยท่ีระบุไวในหลักสูตร การเรียนในป
แรก เปนการเรียนวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งรวมถึงวิชาทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส 
เคมี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาไทยและพลศึกษา สวนใน 3 ปหลังสวนใหญจะเปนการเรียนวิชาเอกดาน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาเฉพาะอ่ืนๆ 
   ผูสําเร็จการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือในลักษณะงานท่ี
เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร การพัฒนางานทางดานคอมพิวเตอร ฐานขอมูล และสามารถประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวของไดท้ังภาครัฐและเอกชน เชน นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะหระบบ และออกแบบระบบ ครู อาจารย 
เจาหนาท่ีในศูนยคอมพิวเตอรในหนวยงาน กระทรวง กรม กองตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจสวนตัว
ทางดานคอมพิวเตอรไดดวย  
   การเรียนการสอนภาคพิเศษ มีการเรียนการสอนในแตละสัปดาหเปนเวลา 5-6 วัน คือ วันจันทร-ศุกร 
ระหวางเวลา 15.00-20.00 น. และวันเสารระหวางเวลา 08.00-16.00 น. 
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   4.8  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานจุลชีววิทยาพ้ืนฐานและจุลชีววิทยาประยุกต เพ่ือการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   โดยบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ สามารถประกอบอาชีพ ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และ
นักวิทยาศาสตรในหนวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และการประกอบธุรกิจสวนตัว  
 

 4.9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปนหลักสูตร 4 ป นิสิตตองศึกษา ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ตลอด 4 ปการศึกษา โดยหลักสูตรจะมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการบริหาร
การตลาด  
   ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญา บธ.บ. (การจัดการ) สามารถประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวได เชน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูจัดการสํานักงาน เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีปรึกษาบริษัท  วิทยากรฝกอบรม ผูประสานงานของหนวยงาน ผูจัดการท่ัวไป 
เจาหนาท่ีธุรการ เปนตน 
 
5.  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
  5.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) หลักสูตร 4 ป 
   มุงเนนการผลิตนักการศึกษาทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมในชุมชนหรือองคกรสวนทองถ่ิน 
นักวิชาการดานการเกษตรและสิ่งแวดลอมในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ท่ีเก่ียวของทางดานเกษตร
และสิ่งแวดลอม ประกอบวิชาชีพอิสระทางดานการเกษตรไดอยางม่ันใจ 
  5.2  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเรียนรู) หลักสูตร 5 ป 
 

    5.2.1 สาขาคณิตศาสตรศึกษา  
   มุงเนนการผลิตครูและนักการศึกษาท่ีมีคุณธรรมมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูในกลุม
สาระฯ วิชาคณิตศาสตร ผลิตบัณฑิตท่ีมีกระบวนการทางคณิตศาสตร มีความรูความสามารถในการถายทอดองค
ความรูวิชาคณิตศาสตรตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนนักพัฒนาทางวิชาการท้ังภาครัฐฯ และเอกชน 
 

   5.2.2 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  
   มุงเนนการผลิตครูและนักการศึกษาท่ีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการเรียนรูในกลุมสาระฯวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา มีความสามารถในการถายทอดองคความรูวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เปนผูนําในการจัดกิจกรรม จัดอบรม เปนนักพัฒนาทางวิชาการท้ังในภาครัฐและเอกชน 
   5.2.3 สาขาภาษาอังกฤษศึกษา  
    มุงเนนการผลิตครูและนักการศึกษาท่ีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูในกลุม
สาระ ฯ วิชาภาษาตางประเทศ ท่ีมีความสามารถในการถายทอดองคความรูวิชาภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูนําในการจัดกิจกรรม จัดอบรม เปนนักพัฒนาทางวิชาการ นักภาษาศาสตรท้ังในองคกร
ของรัฐและเอกชน 
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6. คณะประมง 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
     ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะประมงสามารถประกอบอาชีพในสวนราชการปฏิบัติหนาท่ีในสวนของกรม
ประมง สถานีประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย นักวิชาการประมง นักวิจัย          
สวนเอกชนสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิชาการประมง เจาหนาท่ีสงเสริมการขาย นักวิชาการในหองปฏิบัติการ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว การทําฟารมเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ฟารมเพาะเลี้ยง  
 



 

แผนที่เดินทาง 
 

 
 

 
 

 
 

รถโดยสารประจําทาง  
สายใตใหม 
กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี (ป 2) สาย 88 
กรุงเทพฯ-บางลี่ (รถตู) สาย 80 
รถตูสาย กรุงเทพฯ-ดานชาง-บานไร (รถตู) (994) 

สถานท่ีติดตอ 
กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   73140 
โทรศัพท 0-3435-1395,  0-3428-1095 ถึง 6 ตอ 106,108 
โทรสาร  0-3428-1097 
http://www.kps.ku.ac.th 
http://esd.psd.kps.ku.ac.th 

 
หมอชิต 
กรุงเทพฯ-รร.การบนิ กําแพงแสน สาย 996 
กรุงเทพฯ-ดานเจดียสามองค (ป1) สาย 9918 
รถตูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ขาง TOP) 

http://www.kps.ku.ac.th
http://esd.psd.kps.ku.ac.th



