
 



 
ระเบียบการสมัครเขาศึกษา 

ตามโครงการนํารองเพื่อผลิตบัณฑติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยจีาก
ผูมีความสามารถพิเศษ 

ในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

สําหรับนกัเรียนจบมัธยมศกึษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย 

ทั้ง 12 แหงทั่วประเทศ 

ประจาํปการศึกษา 2550 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
เรื่อง  การรบัสมัครเขาศึกษาตามโครงการนํารองเพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผู
มีความสามารถพิเศษ ในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

สําหรับนักเรยีนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ 
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหงทั่วประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2550 
------------------------------------ 

 
  การสมัครเขาศึกษาตามโครงการนํารองเพือ่ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมี
ความสามารถพิเศษ ในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับนักเรียน
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศกึษา 2550   โดยโครงการนํารองเพือ่ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษ สนับสนุนนกัเรยีนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรไดแก โรงเรียนมหดิลวิทยา
นุสรณ และโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงทัว่ประเทศ   ใหไดรับการสงเสริมระบบการจัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอเนื่องและเหมาะสมแกผูมีความสามารถพิเศษ และเพื่อเพิ่มจํานวนนักวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไทยที่มีคณุภาพในระดับแนวหนาของโลก โดย   ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตกลงที่จะมีความรวมมือในการสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา ณ คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน ในปการศึกษา 2550 จํานวน 5 ทนุ เปนเวลา 4 (ส่ี) ป
การศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
 
 ฉะนั้น อาศยัอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 5/2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 เร่ืองแตงตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1641/2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
เร่ืองมอบหมายงานใหรองอธิการบดกีํากับการบริหารราชการ ส่ังและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงใหกําหนด
รายละเอียดโครงการนํารองเพื่อผลิตบัณฑติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษ ในคณะ
เกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจําปการศกึษา 2550  ดังนี้ 
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เอกสารที่ตองสงมาพรอมใบสมัคร 
 

1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 จนสิ้นสุดภาคตนของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่ง
โรงเรียนจะตองคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมไว  5 ภาค
การศึกษาและคะแนนเฉลี่ย 

       ในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหครบถวน 
2. สําเนาทะเบียนบาน ใหผูสมคัรลงชือ่รับรองวาเปน

สําเนาถูกตอง 
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1. คณะ / หลักสูตร เกณฑการคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะและจํานวนรับ 
 
 

รหสั คณะ/หลักสูตร เกณฑการคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ จํานวนรับ (คน)
เกษตร กําแพงแสน

0109  - เกษตรศาสตร 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 2
2. เปนนักเรยีนที่เนนการเรยีนกลุมสาระวิทยาศาสตร
เนนวิชาเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร

0110  - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 1
2. เปนนักเรยีนที่เนนการเรยีนกลุมสาระวิทยาศาสตร
เนนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร

0111  - สัตวศาสตร 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 1
2. เปนนักเรยีนที่เนนการเรยีนกลุมสาระวิทยาศาสตร
เนนวิชาเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร

0112  - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00 1
2. เปนนักเรยีนที่เนนการเรยีนกลุมสาระวิทยาศาสตร
3. คะแนนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตรตองเฉลี่ย
    รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.5
4. คะแนนวิชาชีววิทยา และเคม ีตองเฉลี่ยรวม
    5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
5. คะแนนวิชาภาษาองักฤษ ตองเฉลี่ยรวม
    5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
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2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. เปนนักเรียนที่ผานการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหงท่ัวประเทศ 
 2.  เปนผูไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.  ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 

3.  การขอรับใบสมัครและอัตราคาสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขาศึกษาตามโครงการฯ ติดตอขอรับใบสมัครไดท่ี 

1. ผูอํานวยการ หรือ อาจารยใหญของโรงเรียนที่ผูสมัครกําลังศึกษาอยู 
2. Down Load จากเว็บไซด http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/form.pdf 
3. คาสมัครคนละ 300 บาท (ไมรวมคาสงทางไปรษณีย) 
4.   ในกรณีท่ีใบสมัครมีจํานวนไมพอขอใหถายเอกสารจากตนฉบับที่สงมาให หรือ Down Load จากเวบ็ไซด  

 

4.  เงื่อนไขสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 
1. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตาม

โครงการนี้ คณะเกษตร กําแพงแสน จะแจงรายชื่อไปยังสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ตัดสิทธิก์าร
สอบคัดเลอืกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการ เวนแต
จะไดขอสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร เปนลายลักษณอักษร
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 

2. ผูสอบคัดเลือกไดเขาศึกษาในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามโครงการนี้เมื่อศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ไมมีสิทธิย์ายคณะ 

3. ผูสอบคัดเลือกไดเขาศึกษาในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หาก
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตรวจพบวาขอความที่เขียนใน
เอกสารชุดใบสมัคร หลักฐานที่ใชประกอบการสมัครและการรายงานตัวเขาเปนนิสิตเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
ไมสมบูรณ หรือเปนความเท็จ  หรือมีการปลอมแปลงเอกสารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจะตัดสิทธิ์การสอบ
คัดเลือกไดและไมมีสิทธิ์ศึกษาตอ หรือหากตรวจพบภายหลงั แมวาผูสมัครจะไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต 
และกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช้ันปใดก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะคัดช่ือออกจาก
การมีสถานภาพเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

5.  วันรับสมัคร 
 เปดรับสมัครทางไปรษณียตั้งแต  วันที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 
 



 6 
 

6.  หลักฐานการสมคัร 
1. ใบสมัคร ท่ีกรอกขอความสมบูรณ ระบุความเห็นชอบของอาจารยประจําช้ัน(เฉพาะผูสมัครคณะเกษตร 

กําแพงแสน) และความเห็นชอบของอาจารยใหญ/ผูอํานวยการ พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไม
สวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป และรูปถายเหมือนกันอีก 1 รูป เพื่อติดทําบัตร
ประจําตัวผูสมัครสอบ 

2. สําเนาใบรับรองผลการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จนถึงสิ้นสุดภาคตนของมัธยมศึกษาปท่ี 6 พรอมระบุแตม
คะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรยีนเปนผูออกใหจํานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจาหนาท่ีลงนามกํากับ 

3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด โดยผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
4. ธนาณัติเงินคาธรรมเนียมสมัคร คนละ 300 บาท 

 

7.  วิธีการสมัคร 
1. ใหทางโรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนใหครบถวนตามเงื่อนไข 
2. โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน โดยนักเรียนมีสิทธิ์สมัครไดคนละ 1 หลักสูตรเทานั้น และจะตองไม

เปนผูสมัครในโครงการโควตาพิเศษอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. ผูอํานวยการโรงเรียนหรืออาจารยใหญ ลงนามรับรองความถูกตองของขอความในใบสมัคร เพื่อใหทาง

โรงเรียนจะไดจัดสงใหมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทางไปรษณียโดยเสียคาสมัครคนละ 
300 บาท 

4. ขอใหทางโรงเรียนจัดสงใบสมัครพรอมท้ังหลักฐานตางๆ และธนาณัติคาสมัคร 300 บาท ดังนี้ 
สมัคร คณะเกษตร กําแพงแสน ลงทะเบียนถึง   รองคณบดีฝายการศึกษา คณะเกษตร กําแพงแสน 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
     อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม  73140   
     ธนาณัติสั่งจาย  นางสุจิตต  มุกดา  ปณ.กําแพงแสน 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะไมคืนหลักฐานและเงินคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

8.  ประกาศผลผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณใน
วันที่ 10 มกราคม 2550 สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดท่ี 

1. คณะเกษตร กําแพงแสน  ท่ี http://www.aggie.kps.ku.ac.th 
2. ทางเว็บไซด http://www.kps.ku.ac.th 

 

9. กําหนดการสอบสัมภาษณ 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดวันสอบสัมภาษณโดยใหผูมี
สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ไปสอบสัมภาษณในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ต้ังแตเวลา  09.00-12.00 น. 
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 ผูท่ีไมไปสอบสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จะถือวาสละสิทธิ ์
 

10.  สถานที่สอบสัมภาษณ 
 คณะเกษตร กําแพงแสน  สอบสัมภาษณ  ณ  หองประชุม 1 คณะเกษตร กําแพงแสน  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

11.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 19 กมุภาพันธ 2550 ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะ
เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดท่ี 

1. คณะเกษตร กําแพงแสน  ท่ี http://www.aggie.kps.ku.ac.th 
2. ทางเว็บไซด  http://www.kps.ku.ac.th 

 
12.  การรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
 คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดใหผูท่ีมีสิทธิ์เขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ไปรายงานตัวเขาเปนนิสิต ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
กําแพงแสน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550  และชําระคายืนยันสิทธิ ดังนี้ 

รายงานตัว 
คณะเกษตร กําแพงแสน      เปนเงิน  11,160  บาท 

 หากไมไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ถือวาสละสิทธิ์  

 
13.  การขอเขาอยูในหอพัก 
 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอท่ีประสงคจะอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนจะตองกรอก
แบบฟอรมการขอเขาอยูหอพกัและสงคืนในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเขาอยูหอตามกําหนดการในปฏิทินกิจกรรมนิสติ
ใหม และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท/คนในวันเขาหอพัก 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่     24     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 

                           (รองศาสตราจารยธงชัย  มาลา) 
         รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
       ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หลักสูตรที่รับเขาศึกษา 
1.  คณะเกษตร กําแพงแสน 

 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) ประกอบดวย 6 สาขาวิชาดังตอไปนี้ ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
 1.1.1 สาขาวิชากีฏวิทยา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรดานแมลง ประกอบดวย แมลงที่เปนโทษทางการเกษตร การแพทย          
สาธารณสุขและชุมชน ตลอดจนการปองกันกําจัด นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่เปนประโยชนและการใชประโยชน
จากแมลง 
 1.1.2 สาขาวิชาโรคพืช 
 ศึกษาเกี่ยวกับโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อสาเหตุตางๆ เชน รา แบคทีเรีย ไวรัส ไฟโตพลาสมา ไสเดือนฝอย 
รวมท้ังโรคพืชท่ีเกิดจากสิ่งไมมีชีวิตและการจัดการโรคพืช 
 1.1.3 สาขาวิชาปฐพีวิทยา 
 ใหการศึกษาเกี่ยวกับดินและปุยเพื่อการผลิตพืช การวิเคราะหดินและพืชเพื่อประเมินความอุดม
สมบูรณของดิน การผลิตและการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ การใชประโยชนจากจุลินทรียดิน การแกไขมลพิษของดินและ
สภาพแวดลอม การสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน การวางแผนการใชท่ีดิน การใชขอมูลสํารวจระยะไกล (Remote 
Sensing) การพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System, GIS) เทคโนโลยีการ
จัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะที่ (Site specific nutrient management) และระบบการเกษตรแบบแมนยํา (Precision 
Agriculture)  บัณฑิตปฐพีวิทยาสามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม บริษัทเอกชนที่นําเขาผลิต และจําหนายปุย ดําเนินกิจการของตนเอง หรือศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ 
 1.1.4 สาขาวิชาพืชไรนา 
 ใหการศึกษาเกี่ยวกับพืชไรนา เชน ธัญพืช พืชหัว พืชเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร  พืชอาหารสัตว เริ่ม
ตั้งแตกรรมวิธีการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล สรีรวิทยาการผลิต การเก็บรักษาพืชผล การปรับปรุงพันธุพืช
เหลานั้นใหมีลักษณะและคุณสมบัติตามตองการ โดยใชความรูทางพันธุศาสตรรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม  นิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจะมีความรูความสามารถที่จะประกอบอาชีพไดท้ังในหนวยงานราชการ ภาคเอกชน องคกรตางๆ  หรือประกอบ
อาชีพสวนตัว และศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ 
 1.1.5 สาขาวิชาพืชสวน 
 ใหการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ และเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช ผัก ผลไม ไมดอกไม
ประดับ และสมุนไพร วิทยาการขยายพันธุพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ สรีรวิทยาการเจริญเติบโต 
และพืชสวนเพื่อสภาพแวดลอม 
 1.1.6 สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคความรู เทคนิค และวิธีการดานงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร และธุรกิจเกษตรในเชิงบูรณาการ มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
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 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) 
 ใหการศึกษาทางดานการทําการเกษตรแบบกาวหนา โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ท้ังกอนและหลัง
การเก็บเกี่ยวอยางครบวงจร รวมท้ังเทคโนโลยีดานการพัฒนาการใหน้ําพืช อาคารและสิ่งแวดลอมการเกษตร วิทยาการหลงั
การเก็บเกี่ยว  และการประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานเกษตร และในหลักสูตรไดเพิม่ศาสตรความรูดานเมคคาทรอนิค 
(Mechatronics) เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณและการโปรแกรม ในการควบคุมพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อใหการเกษตรกาวไปสูการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแขงขันในตลาดได 
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) 

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว การผลิตพืชพันธุใหมดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมและโมเลกุล
เครื่องหมาย การปรับปรุงพันธุจุลินทรีย และการใชประโยชนจากจุลินทรีย การควบคุมโรคแมลงศัตรพูืชและวัชพืช การ
รักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอม การควบคุมคุณภาพผลการผลติทางการเกษตรและการแปรรปูผลผลิต 
  ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ซึ่งสามารถทํางาน
ไดท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มีงานเกี่ยวของ เชน งานปรับปรุงพันธุพืชและสัตว งานควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร 
และงานวิจัยเพือ่การพัฒนาการเกษตร รวมท้ังศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรไดหลายสาขา  

 1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 
 ใหการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ ในการผลิตปศุสัตวและผลผลิตจากสัตวตลอดจนการนําเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว ผูสําเร็จการศกึษา สามารถทําธุรกิจสวนตัว ทํางานในหนวยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
ตามโครงการนํารองเพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษ  

ในคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงทั่วประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2550 
 

                  รายการ                   วัน / เดือน / ป 
1.   รับสมัคร วันที่  1  ธันวาคม 2549  ถึงวนัที่ 28 ธันวาคม 2549 
2.   ประกาศชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณ วันที่  10  มกราคม 2550 
3.   สัมภาษณ วันที่  6  กุมภาพันธ  2550 
4.   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา วันที่  19 กุมภาพันธ 2550 
5.   รายงานตัวเขาเปนนิสิต วันที่  26 กุมภาพันธ 2550 
6.   สิ้นสุดการขอสละสิทธิ์เขาศึกษา วันที่  26 กุมภาพันธ 2550 
  
 


