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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนำในระดับ
ภูมปิ ญ
 ญาเพือ่ พัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน และใหมอี ำนาจตอรองในประชาคมโลก

  


"คณะวิทยาการจัดการเปนองคการ ที่สรางความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
จัดการ ใหกบั ภาคธุรกิจ และภาครัฐของประเทศ"



"สรางสรรคและพัฒนาองคความรู ในดานการบริหารจัดการทีช่ นี้ ำ และสนอง
ความตองการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสังคมอยางมีความรับผิดชอบ พรอมนำองค
ความรสู ทู อ งถิน่ ภูมภิ าค ประเทศ และระหวางประเทศ"



1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพทางดานวิชาการ และคุณธรรม เพื่อใหสามารถ
ใชชวี ติ ในสังคม อยางสอดคลองกับความตองการของประเทศ และสังคมโลก
2. สรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู และสรางสรรค โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
3. สงเสริมและพัฒนาสมาชิกขององคการใหมคี วามเขมแข็งทางวิชาการ และ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
4. สรางปฏิสัมพันธและใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศอยางมีความรับผิดชอบ
5. รวมมือและแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับหนวยงานและสถาบันตางๆ ทัง้ ใน
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ภายในและระหวางประเทศ
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เมื่อรัฐบาลไดกำหนดนโยบายกระจายความเจริญออกสูภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศโดยใหแตละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนยกลางความเจริญขึ้น ในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการมงุ เนนใหเกิดเปนเขตเศรษฐกิจแหงใหม เนือ่ ง
จากศักยภาพ ความพรอมของภูมภิ าคชายฝง ทะเลตะวันออกทีม่ อี ยเู ดิมคอนขางสูง
ดังนั้นนโยบายดังกลาว จึงทำใหสามารถกระตุนการขยายฐานการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม และการจางงานพรอมกับสงเสริมธุรกิจการคา การทองเทีย่ ว และการ
บริการ เพื่อใหภูมิภาคนี้สามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนเปนฐานการดำเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศใหกับประเทศไทย ดวยเหตุนี้รัฐบาลจำตองเรงดำเนินการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน และการบริการอืน่ ๆ พรอมกับเรงรัดการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ใหเพียงพอตอความตองการของทองถิน่ และภูมภิ าคเพือ่ รองรับความเจริญ กาวหนา
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงาน ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
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งานในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เปนการสนับสนุนใหโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก สามารถดำเนินไปอยางตอเนือ่ งและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ในการพัฒนาระดับภูมิภาคและประเทศ
ตามลำดับ
จากศักยภาพและความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน ประกอบกับพื้นฐานการ
จัดการศึกษาเดิมผนวกเขากับความรับผิดชอบตอระบบการศึกษาและการพัฒนา
ประเทศ วาสามารถเขามามีสว นรวมสรางสรรค พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลภาค

ตะวันออกภายใตขอบเขตภาระหนาทีท่ มี่ อี ยไู ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจงึ จัดทำ
แผนจัดตัง้ คณะวิทยาการจัดการขึน้ ณ วิทยาเขตศรีราชา และจัดใหอยใู นประเภท
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนา
ประเทศตามลำดับ โดยมงุ ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสรางงานวิจยั และ
พัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
สาขาตางๆ การบริหารสาธารณะและการจัดการการขนสง โดยเฉพาะสาขาวิชาทีม่ ี
ความตองการจากฐานการผลิตและระบบเศรษฐกิจหลัก ทัง้ ระดับภูมภิ าคและระดับ
ประเทศหลังจากดำเนินการตามแผน คณะวิทยาการจัดการไดรบั ความเห็นชอบใน
หลักการ ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 ในฐานะ
"วิทยาลัยชุมชน" ในป พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตัง้ หนวยงานราชการ
ใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบใหขยายจากวิทยาลัยชุมชนเปน
วิทยาเขตศรีราชา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติใหเปนวิทยาเขต
8
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ศรีราชาอยางสมบูรณ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2542 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2542 โดย
ที่มีคณะวิทยาการจัดการ
เปนหนวยงานภายในระดับคณะวิชา มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับผูที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสภู มู ภิ าคพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก คณะวิทยาการจัดการไดเปดรับนิสติ รนุ แรก
ในปการศึกษา 2539จำนวน 3 สาขาวิชา ไดแกสาขาการจัดการ สาขาการตลาดและ
สาขาการโรงแรม และดำเนินการเรียนการสอนครัง้ แรกในวันอังคารที่ 11 มิถนุ ายน
2539 โดยมงุ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางดานการจัดการ ซึง่ เปนปจจัยสำคัญ
ของการบริหารธุรกิจทุกประเภทมารองรับกับการขยายตัว เพือ่ ตอบสนองตอความ
ตองการแรงงานของภูมิภาคบริเวณชายฝงทะเล
จากการพัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ ทางดานวิชาการและบุคลากร ทำใหในปการ
ศึกษา 2541 คณะวิทยาการจัดการสามารถเปดรับนิสติ ไดเพิม่ เติมอีก 1 สาขา คือ
สาขาการเงิน ปการศึกษา 2543 เปดสาขาธุรกิจระหวางประเทศ ในปการศึกษา
2544 เปดสอนในหลักสูตรการจัดการการโรงแรมและการทองเทีย่ ว และในปเดียว
กันคณะวิทยาการจัดการไดตระหนัก
ถึ ง ความต อ งการเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เพิ่ม
ขึ้ น อย า งมาก จึ ง ได เ ป ด หลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษขึน้ เพือ่
ใหผูที่ไมสามารถเขาศึกษาตอไดใน
ภาคปกติ ไดมโี อกาสทางการศึกษา
ทีท่ ดั เทียมกัน อีกทัง้ ตระหนักตอวัตถุ
ประสงคของการจัดตัง้ คณะวิทยาการจัดการ ทีต่ อ งการกระจายโอกาสทางการศึกษา
สภู มู ภิ าคตะวันออกในปการศึกษา 2544 จึงเปดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจระหวางประเทศและสาขาการจัดการ
นอกจากนีค้ ณะวิทยาการจัดการอยใู นระหวางการเตรียมความพรอม และจัดทำหลักสูตร
สาขาพาณิชยนาวีการจัดการความเสี่ยงการจัดสงกำลังทางธุรกิจ ซึ่งเปนหลักสูตร
ทีอ่ ยใู นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะฯ ทีจ่ ะเปดรับนิสติ ตอไป
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หลังจากทีส่ ำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับ
แนวคิดการศึกษาใหม ณ พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเดิมวิทยาลัยชุมชน
ศรีราชา เปน "วิทยาเขตศรีราชา" เพือ่ ใหมคี วามคลองตัวรวดเร็วทันตอสถานการณ ซึง่
หนวยงานใหมทจี ะจัดขึน้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนทางวิชาการเทานัน้ และการจัด
องคกรจะจัดในลักษณะของเอกชนมากขึน้ เพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพในระยะยาวสำหรับการ
บริหารจัดการทางวิชาการในคณะตางๆ รวมทั้งคณะวิทยาการจัดการดำเนินการใน
ลักษณะโปรแกรมทางการศึกษา (Program Management)
การดำเนินการในลักษณะโปรแกรมของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงการเปนเลิศทางวิชาการ ทีถ่ อื เปนเปาหมายหลักของ
คณะฯ โดยมีคณะบุคคลซึง่ ประกอบไปดวยคณาจารยประจำของคณะวิทยาการจัดการ
และอาจารยผทู รงคุณวุฒิ (อาจารยพเิ ศษ) รวมกันรับผิดชอบบริหารการเรียนการสอน
ตามกลุมวิชา กอใหเกิดผลดีในดานความยืดหยุนและคลองตัวในการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การบูรณาการทางวิชาการ และการใชทรัพยากรกำลังคนและ
ทรัพยากรที่มีอยูจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เขามาชวยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ทำใหความมงุ มัน่ ทีจ่ ะผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางการจัดการ ธุรกิจ การ
พาณิ ช ย ธุ ร กิ จ การบริ ก ารและบริ ห ารสาธารณะ ตลอดจนการจั ด การศึ ก ษาวิ ช า
พื้ น ฐานทางด า นสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร ไปจนถึ ง การค น คว า วิ จั ย และ
พัฒนาองคความรูในสาขาวิชาดังกลาว มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และหลังจาก
ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ให มี ก ารแบ ง ส ว นราชการใน
วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยมีคณะวิทยาการจัดการ
เป น ส ว นหนึ่ ง ในส ว นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเรี ย นการสอน เมื่ อ วั น ที่ 30
ธันวาคม 2542 จึงไดมคี ำสัง่ แตงตัง้ ใหผชู ว ยศาสตราจารยอำนาจ ธีระวนิช รักษาการ
ในตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดำเนินการบริหารงาน และการจัดการ
เรียนการสอนภายในคณะฯ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยมีอาจารยเติมศักดิ์
สุขวิบลู ย รักษาการในตำแหนงรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปจจุบนั พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยและบุคคลากรประจำหนวยงาน ทัง้ สิน้ 54 คน เปดสอน
ทัง้ หมด 8 สาขาวิชา มีนสิ ติ ทัง้ สิน้ ประมาณ 5,000 คน
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⌫


 

อ.พรเทพ พัฒนานุรกั ษ

ผศ.อำนาจ ธีระวนิช

 

ผศ.อำนาจ ธีระวนิช
อ.เติมศักดิ์ สุขวิบลู ย
อ.อำพล วิจติ ขจี

 

รศ.อำนาจ ธีระวนิช
อ.เติมศักดิ์ สุขวิบลู ย
อ.จิตตโสภิณ มีระเกตุ
อ.ภัสรา พงษสขุ เวชกุล
อ.วารุณี ตันติวงศวาณิช

 

รศ.อำนาจ ธีระวนิช
อ.เติมศักดิ์ สุขวิบลู ย
ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค
อ.ดร.ศุภาภาส คำโตนด
ผศ.วารุณี ตันติวงควาณิช
ผศ.ดร.จำเนียร บุญมา
อ.ประหยัด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

ผูอำนวยการ
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
รองผอู ำนวยการ
โครงการจัดตัง้ คณะวิทยาการจัดการ
รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รักษาการรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝายกิจกรรมนิสิต
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
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⌫


 ⌫



  


วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
amnaj@src.ku.ac.th

บธ.ม.
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม)
ศศ.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา)
toemsak@src.ku.ac.th

 

ศศ.ม.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
pimphun@src.ku.ac.th

⌫ 

บธ.ม.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
warunee@yahoo.com

  

ปร.ด.
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
supapask@yahoo.com

  

  



 ⌫
  

กำลังศึกษาตอในปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บธ.ม.
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
บธ.บ.
jutamard@src.ku.ac.th
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 ⌫
  

  


D.B.A. (Marketing)
M.B.A. (International Business Management)
B.Sc. (Chemistry)
wirote@src.ku.ac.th

  

กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
M.S. (Hospital and Tourism)
บธ.บ.
chootima@src.ku.ac.th

  ⌫

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
กศ.บ.
amphon@src.ku.ac.th, amphon_w@hotmail.com

  

กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
บธ.ม.
ศศ.บ. (สื่อสารมวชน)
nipa@src.ku.ac.th
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ลาศึกษาตอปริญญาเอก
วท.ม. (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร)
ojspr@nontri.ku.ac.th

กำลังศึกษาตอปริญญาเอก
พบ.ม. (ภาษาและการสือ่ สาร)
ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว)
patsara@src.ku.ac.th
M.B.A.
บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
nuttakorn@src.ku.ac.th

⌫

 


วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
บธ.บ.
pornprom@src.ku.ac.th

  

ลาศึกษาตอปริญญาเอก
บธ.ม.
บธ.บ.
Thitima@ku.ac.th

 ⌫ 

Ph.D.
วท.ม.
บธ.ม.
sontharee@src.ku.ac.th

   

บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
pripaipit@src.ku.ac.th

 

บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
nittaya@src.ku.ac.th

 

บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
patchanid@src.ku.ac.th







  

  

 


 


บธ.ม.
บธ.บ.
sitapa@src.ku.ac.th
ลาศึกษาตอปริญญาเอก
M.A. (Applied Linguistics)
อ.บ.
wanvipha@src.ku.ac.th
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MITHM และ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยวนานาชาติ)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ajarnpla@yahoo.com

  

บธ.ม.
บธ.บ.
sirinuch@src.ku.ac.th

⌫ 

บธ.ม.
ศ.ม.
บธ.บ.
erawan@yahoo.com







  


 


ลาศึกษาตอปริญญาเอก
M.Eng.
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
pongpak@gmail.com

  

D.B.A.
M.Bus
B.Com
songporn.h@ku.ac.th, songporn@src.ku.ac.th

 

ลาศึกษาตอปริญญาเอก
M.S.
บธ.บ.
thanawut@src.ku.ac.th
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D.P.A.
บธ.ม.
วท.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
bhuvadej@yahoo.com

⌫

 

ลาศึกษาตอปริญญาเอก
M.I.B.
บธ.บ.
akkawan@ku.ac.th

 

บธ.ม.
บธ.บ.
muksuda@src.ku.ac.th

  



   


D.B.A.
M.I.B.
B.B.A.
kitiya@src.ku.ac.th

 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ)
ศ.บ.
sutipongc@gmail.com

  

น.ม.
น.บ.
promminteacher@gmail.comvipha@src.ku.ac.th

⌫ ⌫

บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
fmssnp@src.ku.ac.thajarnpla@yahoo.com

   ⌫

M.S.
บธ.บ.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
fmsksa@src.ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th

  

บธ.ม.
บช.บ.
fmswpt@src.ku.ac.thwanvipha@src.ku.ac.th
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ศศ.ม.
อ.บ.
tarn_ly@yahoo.comarnpla@yahoo.com

 ⌫

ศ.ม.
บธ.บ.
fmsrsc@ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th

 

บธ.ม.(การโรงแรมและการทองเทีย่ ว)
บธ.บ.
fmsttk@ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th







  


  

วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส)
วท.บ.
fmstnd@src.ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th

   ⌫

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
fmsttd@src.ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th

 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
fmspyl@src.ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th

 

ศศ.ม.
ค.บ.
fmsapt@src.ku.ac.thsirinuch@src.ku.ac.th
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D.B.A.
M.B.A.
ศ.บ.
fmsans@src.ku.ac.th

⌫

⌫

ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ในระดับ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขา ดังนี้

⌫

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน )
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ )
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด )
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหวางประเทศ )
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและทองเทีย่ ว )
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโลจิสติกส )
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร )
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( การโรงแรม )

⌫

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน )
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ )
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด )
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหวางประเทศ )
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและทองเทีย่ ว )
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร )
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโลจิสติกส )
นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการเปดรับนิสิตเขาศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโท ทีอ่ ยใู นระหวางดำเนินการจัดทำหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (พาณิชยนาวี)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการผลิต)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการความเสีย่ ง)
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1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรัฐกิจมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

⌦

1. สอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. การสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลสอบของสำนักงาน
กรรมการอุดมศึกษา จากผทู สี่ ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาภายในเขตการศึกษา
12 ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว
3. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปนโครงการทีค่ ณะวิทยาการจัดการไดเปด
ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสและทางเลือกสำหรับผทู สี่ นใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ชวง
เวลาการเรียนคือ ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 16.30-19.30 น. และวันเสาร 9.30-16.00 น.
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

⌫

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระยะเวลาเปดภาคเรียนปกติ ปการศึกษาละ 2
ภาคเรียน โดยมีการเรียนภาคละ 15 สัปดาห และภาคฤดูรอ น 1 ภาคเรียน โดยมี
เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่เปดเพื่อใหนิสิตที่
สนใจเรียนเพิม่ เติม ไดศกึ ษาหาความรู
ชวงเวลาที่เปดเรียน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอ น
เดือนเมษายน-พฤษภาคม
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⌫

