
 
 

ระเบียบการสมคัรสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่ 
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ระเบยีบการสมัครสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ 
โครงการหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) 

ปีการศกึษา 2556 รอบที ่2  
………………………………………………………………………………………………. 

 ด้วยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 รอบท่ี 2 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและข้อก าหนด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่เปิดรับ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  2.1 เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2 สัญชาติไทยต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมี
หลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.3 มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย    
O – NET, GAT และ PAT โดยคิดตามค่าน้ าหนักดังนี้  
  

ประเภทการสอบ/วชิาทีส่อบ ค่าน้ าหนักร้อยละ 
1. O - NET 37.50 
2. GAT 37.50 
3. PAT รหัส 71 (คณิตศาสตร์) 25.00 

รวม 100.00 
หมายเหตุ O – NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
 

2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

2.5 เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่
เหมาะสม หรือกระท าความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  
  3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 3 รูป 
  3.3 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
  3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
  3.5 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใบ รบ.) จ านวน 1 ชุด 
หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
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3.6 ส าเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (GAT, 
PAT ที่ยังไม่หมดอายุ และ O – NET) จ านวน 1 ชุด 
  3.7 ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จ านวน 1 ชุด 
 หมายเหตุ ส าเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง 
 4. การรับใบสมัครและการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  4.1 สมัครด้วยตนเอง โดยน าเอกสารมายื่นสมัครที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ที่อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 โดยเสียค่าด าเนินการสอบคัดเลือกคนละ 300 บาท ทั้งนี้สามารถดาวน์
โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 
  4.2 สมัครทางไปรษณีย์ (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา) โดยส่งจดหมาย
ลงทะเบียน ใบสมัครและเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย พร้อมธนาณัติค่าด าเนินการสอบคัดเลือก 
จ านวน 300 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม นางสาวจุรีวรรณ จันพลา ณ ที่ท าการไปรษณีย์ก าแพงแสน มาที่
โครงการจัดตั้ งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
(โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจ าตัวสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยน าบัตรประชาชนมาแสดงเพ่ือขอรับ
บัตรประจ าตัวสอบ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ                                               
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 
2556 
  หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครได้ด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินค่าด าเนินการสอบ
คัดเลือกจ านวน 300 บาทเรียบร้อยแล้ว หากโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ภาคพิเศษ) ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ โครงการฯ 
จะไม่คืนเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ  
 5. เกณฑ์การคัดเลือก 
 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์โดยการเรียงล าดับคะแนนตามค่าน้ าหนักที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 2.3 โดยจะน ารายชื่อ
ผู้สมัครในรอบที่ 1 ที่ยังไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และรายชื่อผู้สมัคร
ใหม่ในรอบที่ 2 มาเรียงล าดับคะแนนตามค่าน้ าหนักที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 2.3 แล้วพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 2 เรียงตามล าดับคะแนนดังกล่าว  
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ผู้สมัครดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.flas.ku.ac.th หรือ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/  
 
 

http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
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 7. การสอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโครงการจัดตั้งสายวิชา

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 5 ทั้งนี้ผู้สมัครดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/   

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. หน้าห้องโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 
 9. รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงาน
ตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือยืนยันสิทธิ์  จ านวน 28,200 บาท โดยสั่งจ่ายดร๊าฟในนาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (เขียนชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจง หลังดร๊าฟให้
เรียบร้อย) ณ ห้องโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
  10.1 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษา หากพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือแสดงข้อความ
ในการสมัคร หรือใช้เอกสารหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ หรือปกปิด หรือเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลง
เอกสาร โดยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) จะตัดสิทธิ์การ
สมัคร หรือเพิกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที 
  10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) จะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ตั้งแต่ชั้นปีที ่1 จนจบการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ขอย้ายไปศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ ในภาคปกติ 
  10.3 การสมัครโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาค
พิเศษ) จะไม่ตัดสิทธิ์ส าหรับการคัดเลือกกับส่วนกลาง (Admissions กลาง) 

11. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  
 หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี แต่ละสัปดาห์จะเรียน 6 วันคือ 

- วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00 – 20.00 น. 

- วันเสาร์   เวลา 08.30 – 16.00 น. 
12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 
26,700 บาท ประกอบด้วย 

 

http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
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  1.1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ    3,700 บาท 
  1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ     4,500 บาท 
  1.3 ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  18,500 บาท 
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท 

ประกอบด้วย 
  2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ   2,000 บาท 
  2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ   6,000 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
  3.1 ค่าด าเนินการสอบคัดเลือก         300 บาท 
  3.2 ค่าประกันของเสียหายส าหรับนิสิตแรกเข้า   1,000 บาท 
  3.3 ค่าบัตรประจ าตวันิสิตแรกเข้า          200 บาท 
  3.4 ค่าเอกสารชุดมอบตัวแรกเข้า         300 บาท 
  3.5 ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ   3,700 บาท 

     (กรณีท่ีมีการลาพักการศึกษาเท่านั้น) 
3.6 ค่าธรรมเนียมขอสอบชดเชย หน่วยกิตละ           50 บาท 
3.7 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด วันละ        100 บาท 
     แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (การนับจ านวนวันเพื่อค านวณค่าปรับตามข้อ 3.7   
     ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นก าหนดให้ด าเนินการจนถึงวันที่มาด าเนินการ โดย 
     นับวันหยุดราชการรวมด้วย เศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน) 

  4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
  5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ก าหนดไว้จะขอคืนไม่ได้ ยกเว้นค่าปรับของเสียหายตามข้อ 
3.2 จะขอรับคืนได้เต็มจ านวนหรือจ านวนที่คงเหลืออยู่ เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องช าระและขอคืนได้
เมื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว 
  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 26,700 บาท (ยกเว้น
ภาคการศึกษาแรก ภาคการศึกษาละ 28,200 บาท ซึ่งคิดจากรายการข้อ 1, 3.2, 3.3, และ 3.4) โดยมี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 215,500 บาท 
  เงื่อนไขการศึกษา 
  1. นิสิตจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1 จนจบการศึกษา 
  2. นิสิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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13. ปฏิทินกิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ และวันเวลาของกิจกรรมต่างๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 
2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กจิกรรม สถานที ่ วันเวลา 
ดาวน์โหลดใบสมัคร - ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ  

http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/ 
- ตั้งแต่วันท่ี 29 เม.ย.56 เป็นต้น
ไป 

การสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 

- สมัครด้วยตนเองในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.                  
ณ โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีอาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506  

- 29 เม.ย. – 8 พ.ค.56 
 

 - สมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันศุกร์ท่ี 3 
พฤษภาคม 2556 เป็นวันสุดท้าย 

- 29 เม.ย. – 3 พ.ค.56 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์  

- สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ 
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/  

- วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

สอบสัมภาษณ์  
 

- สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ 
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/  
- สอบสัมภาษณ์ท่ีโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีอาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 

- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่าน
การคัดเลือก  

- หน้าห้องโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีอาคาร 9 ช้ัน 5 ห้อง 506  

- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

รายงานตัวเพ่ือยืนยัน
สิทธิ์  

- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์ จ านวน 28,200 บาท โดยสัง่จา่ยดรา๊ฟ 
ในนาม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  (เขยีนชือ่ – 
นามสกลุ ตวับรรจง หลงัดร๊าฟใหเ้รยีบร้อย) ณ โครงการจัดต้ังสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ท่ีอาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506  
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 28,200 ประกอบด้วย 
                 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,700 บาท 
                -  ค่าประกันของเสียหายส าหรับนิสิตแรกเข้า 1,000 บาท 
                -  ค่าบัตรประจ าตัวนิสิตแรกเข้า 200 บาท 
                -  ค่าเอกสารชุดมอบตัวแรกเข้า 300 บาท 

- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
http://www.flas.ku.ac.th/
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/
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14. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่
อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 หรือโทร. 034 – 281105 – 6 ต่อ 7701 และ 7704, 082 - 717 - 8456,    
086 – 608 - 5871, 081 – 278 – 8226, 086 – 888 – 6678, 081 – 784 – 6103, 086 – 208 – 
8835 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) หรือ businesskps@gmail.com 
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รายละเอียด 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ (ภาคพเิศษ) 

ปกีารศกึษา 2556  
------------------------ 

1. ชื่อหลกัสตูร   
  ภาษาไทย  :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Business Administration Program in Management 
 
2. ชื่อปรญิญา  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :   บธ.บ. (การจัดการ)  
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Management) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   B.B.A. (Management) 
 
3. หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ    
  โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
4. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ใน
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี แต่การผลิตบัณฑิต
ด้านบริหารธุรกิจโดยตรง ได้เริ่มด าเนินการในปี 2550 ซึ่งผลิตบัณฑิตได้เพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้น ภายใต้
งบประมาณที่มีจ ากัด และยังคงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมในภูมิภาค
ตะวันตกได้อย่างเพียงพอ  

อย่างไรก็ตามด้วยความจ าเป็นในการเร่งพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา ในอันที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในภู มิ ภ าค ตะวั น ตก และของ ประ เทศ มากยิ่ ง ขึ้ น  คณะศิ ลปศาสต ร์ แ ล ะวิ ท ย าศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าที่โดยตรงในการ
ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารและการจัดการ เพ่ือรองรับต่อความ
ต้องการประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จึงเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการบริหารและการจัดการ อัน
เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์การ ชุมชน สังคมและประเทศ ดังนั้น จึงได้จัดท า
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โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ขึ้น เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 
และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในภูมิภาคตะวันตกและของประเทศมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาใน
หลักสูตรนี้ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ทางการจัดการในด้าน
ต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิง
ปริมาณ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ รวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม สามารถออกไปรับใช้สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยการบูรณา
การความรู้ด้านวิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ  

 
6. คณุสมบตัิของผูเ้ข้าศึกษา  
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
7. การจดัการเรยีนการสอน  
   1) ระบบการศึกษา เป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ  คือ 
ภาคต้นและภาคปลาย แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดู
ร้อนต่อภาคปลายได ้
   2) ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับให้นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยต้องมีชั่วโมงเรียนต่อ
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาเท่ากับในภาคการศึกษาปกติ  
   3) รายวิชาที่นิสิตจะต้องศึกษา ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต
เป็นผู้แนะน าและรับผิดชอบ ให้การเรียนของนิสิตเป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้   
   4) การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต หนึ่งหน่วยกิตของการศึกษาแต่ละรายวิชาเทียบเท่าการ
บรรยายหรือการอภิปราย สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าการปฏิบัติการ 
สัปดาห์ละ 2 -3 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
 
8. ระยะเวลาการศึกษา  
   ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 4 ปีการศึกษา (8 ภาคการศึกษาปกติ)  
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีระยะเวลาที่นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จภายใน 8 
ปีการศึกษา นับตั้งแต่สาขาวิชารับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าหมดสภาพนิสิต ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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   วนัและเวลาเรียน 

- วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00 – 20.00 น. 

- วันเสาร์   เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 
9. การลงทะเบยีนเรียน  
   ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต (ทั้งนี้ ไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ) และนิสิตต้อง
ลงทะเบยีนเรียนตามก าหนดของโครงการ (8 ภาคการศึกษาปกติ)  
10. โครงสรา้งหลกัสตูร  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต   
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาภาษา             18 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาพลศึกษา      2 หน่วยกิต  
  2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต 
    - วิชาแกน       39 หน่วยกิต  
    - วิชาเฉพาะบังคับ      31 หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะเลือก      24 หน่วยกิต  
  3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกได้ตามความสนใจ เช่น 
กลุ่มวิชาในสาขาวิชาบัญชี การเงิน การจัดการการผลิต และการตลาด เป็นต้น 
 
11.  โอกาสในการท างาน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางการจัดการในการประกอบอาชีพใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาบริษัท วิทยากร
ฝึกอบรม ผู้ประสานงานของหน่วยงาน ผู้จัดการส านักงาน ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ  โดย
สามารถท างานท้ังในภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 
 
12. โอกาสเรยีนตอ่ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้ ทั้งใน
สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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13. ปจัจยัสนบัสนนุอืน่ๆ  

- มีวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานมา
บรรยายพิเศษและร่วมสอนในรายวิชาต่างๆ  

- มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน 

 
 14. ที่พัก 
 นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนมีสิทธิ์ เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ค่าใช้จ่ายประมาณภาคการศึกษาละ 2,500 บาท หรือสามารถพักหอพักภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 3,000 – 4,000 บาท (ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้น
ไป อาจจะต้องพักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่หอพักของมหาวิทยาลัยมีนิสิตภาคปกติเข้าพัก
เต็ม) 
15. ทุนการศึกษา 
 ทุนท างานส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีทุนท างาน
ให้กับนิสิตเป็นรายเดือนๆ ละ 1,200 บาท ซึ่งนิสิตต้องช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เดือน
ละ 20 ชั่วโมง  
 
16. ประกันอุบัติเหตุ 
 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ท าประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มให้กับนิสิตทุกคนฟรี (ทุกชั้นปี) 


