คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำ�แพงแสน

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม

ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์

ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

และนวัตกรรม วิทยาเขตกำ�แพงแสน

ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร

ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำ�แพงแสน

ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

ดร.กิตติพจน์ เพ่ิมพูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

คณะผู้บริหารสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
นายชัยวัฒน์ เทพสาร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน

นายศักดิเดช อุบลสิงห์
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทั่วไป

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ

นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ

รักษาการแทนผู้อำ�นวยการกองบริหารกิจการนิสิต

รักษาการปทนผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพย์สิน

นายสมเกียรติ ไทยปรีชา

นายเตชทัต ศุภสินอธิกา

ผู้อำ�นวยการกองบริหารการศึกษา

ผู้อำ�นวยการกองบริหารทการวิจัยและบริการวิชาการ

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์
ผู้อำ�นวยการกองบริการกลาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรง
พระราชดำ � รั ส ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2539 ความว่า “...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้า
หมายได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบหลายอย่าง
อย่างแรก ต้องมีคนดี คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะ
อุตสาหะ เป็นผู้ปฏิบัติ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการ ที่ดีเป็นเครื่องใช้
ประกอบการ อย่างทสาม ต้องมีการวางแผนที่ดีให้พอเหมาะพอควรกับฐานะ เศรษฐกิจและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
ปฏิบัติ...“
ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 KU 80 ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากจะ
เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิตในห้องเรียน สถานศึกษาแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้น
ของนิสิตในการเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการ
เรียนรู้เมื่อยังเป็นนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกประเภท นิสิตจึงต้องมี
ความพร้อมในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม
เปี่ยมด้วยความรอบรู้ด้านวิชาการ รู้เท่าทันสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน เป็นพลเมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะ
สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
หนังสือ “คู่มือนิสิตใหม่” คือ คู่มือสำ�หรับนิสิตในการดำ�เนินชีวิตการเป็นนิสิตมหาาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภายในเล่มประกอบด้วยสาระความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการ
เป็นนิสิตใหม่ กระทั่งการดำ�รงฐานะการเป็นนิสิตปัจจุบัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตใหม่ทุกคนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจาก “คู่มือนิสิตใหม่” เล่มนี้และขออวยพรให้นิสิตทุกคนประสบความสำ�เร็จในการศึกษาและ
การดำ�รงชีวิต ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจากรองอธิการบดี วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ขอต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 80
ด้วยความชื่นชมและยินดี การเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ซึ่งอยู่ใต้ร่มนนทรี
และสีเขียวของธรรมชาติเป็นโอกาสดี ที่นิสิตจะได้เรียนรู้
ได้รู้จักเพื่อน-พี่-น้อง ได้คิด ได้รับผิดชอบตนเอง และได้
สร้างศักยภาพในการประกอบวิชาชีพภายใต้บรรยากาศที่
พร้อมจะสนับสนุนการเรียนรู้ทุกด้าน รวมทั้งพร้อมที่จะรับ
ฟังและร่วมแก้ไขปัญหา
ดังนั้น ขอให้นิสิตทุกคนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การประกอบวิชาชีพ ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้ผิดชอบชั่วดี และทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสมให้ได้มากที่สุด
อีกสิ่งหนึ่งที่ขอให้นิสิตทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอ คือ ความปลอดภัยของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขัยขี่รถจักรยานยนต์ ขอให้ขับขี่ด้วย สติ รู้ตัว สวมหมวก
นิรภัยและพยายามปฏิบัติตามกฎจราจร
ขออวยพรให้นิสิตทุกคนประสบความสำ�เร็จในการเรียน เป็นนิสิตที่มีความสุข
เป็นส่วนมาก และเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป
รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตกำ�แพงแสน

ประวัตมหาวิ
ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยประกาศจัดตั้งหน่วยงานการเรียนการสอน 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
การประมง คณะสหกรณ์ (ปัจจุบันคือคณะเศรษฐศาสตร์) และคณะวนศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 28 กันยายน
2486 ได้แต่งตั้งพลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก
ถึงวันที่ 27 กันยายน 2488
ในสมัยรัฐบาลอันมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญของการศึกษาทางการเกษตร จึงได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยฯ ที่บางเขนเข้ากับโรงเรียน
วนศาสตร์ และก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ตามพ
ระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 60 ตอนที่ 7 โดยมีพระพิรุณทรงนาคล้อมด้วยกลับดอกบัวคว่ำ�และดอกบัว
หงายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย และมีสีเขียวใบไม้เป็นสีประจำ�มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีต้น
นนทรีเป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำ�เนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมีวิทยาเขตทั้งสิน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกำ�แพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และอีกหนึ่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเป็นศูนย์กลาง มีการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวมทั้ง
มีวิทยาลัยสมทบ 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการชลประทานและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือ
กำ�เนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2460 และต่อมาขยายและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภายหลังต่อมาพื้นที่ในการใช้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนและการทำ�วิจัยไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงจัดทำ�โครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในสาขาวิชาการเกษตรไปดำ�เนินการ ณ สถาน
ที่เหมาะสมแห่งใหม่
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
การก่อตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นอีกแห่งในท้องที่ตำ�บลกำ�แพงแสน อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนองน
โยบาลของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2504-2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เตรียมแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ในช่วงที่ศาสตราจารย์
อินทรี จันทรสถิตย์ ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี โดยวางแผนเพิ่มการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการเกษตรและสาขา
ที่สนับสนุนการเกษตรให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ แผนการนี้ต่อมาได้รับการสานต่อโดยหม่อมหลวง
ชูชาติ กำ�ภู อธิการบดีคนต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดหาพื้นที่ในบริเวณ
ตำ�บลทุ่งกระพังโหม อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม และจัดตั้งสถานีฝึกนิสิตของคณะเกษตรภายใต้การ
ดำ�เนินการของภาควิชาสัตวบาล นอกจากนี้มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการยกร่าง
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสำ�หรับช่วง พ.ศ. 2511-2517 ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทย
กับธนาคารโลกได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเงินกู้ธนาคารโลก
กำ�หนดดำ�เนินการโครงการพัฒนาเป็นเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2519 ศาตราจารย์วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรอง
อธิการบดี (กำ�แพงแสน) นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประจำ�วิทยาเขตกำ�พงแสนเป็น
ครั้งแรก ด้วยเหตุนี้กิจการด้านการเรียนการสอนจำ�เป็นต้องดำ�เนินไปพร้อม ๆ กับการวิจัยและการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำ�เนินการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสร้างความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ สำ�หรับการวิจัยและงานบริการวิชาการ
ที่วิทยาเขตกำ�แพงแสน ในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่มหาวิทยาลัย จำ�นวน
4,100 ล้านเยน เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่ง
ชาติ รวมทั้งงบประมาณสำ�หรับจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน
500 ล้านเยน รวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านเยน
สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำ�แพงแสน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวัน
เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2522 โดยมีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 คณะ
ได้แก่ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสนจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 40 ปี โดยปัจจุบันมี
การจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร กำ�แพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะประมง คณะสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ก่อตั้ง วิทยาเขตกำ�แพงแสน

หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู

เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ณ ตำ�บลประตู
สามยอด อำ�เภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคน
โตของพลตรีพระยาสุรเสนา (ม.ร.ว.ชิต กำ�ภู) และคุณ
หญิงผอบ สุรเสนา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
มีพี่น้องร่วมบิดา
มารดา ทั้งสิ้น 12 คน
ด้านการศึกษา
เริ่มศึกษาในโรงเรียนมัธยม
วัดเทพศิรินทร์ สำ�เร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตรชั้น
มัธยมเมื่อ พ.ศ. 2457 สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษที่ St.Peter’s School,
York เป็นเวลา 2 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2468 ได้เข้าศึกษา
ต่อในสาขา City and Guild’s Engineering College
ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นระยะเวลา 5 ปี สำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
ประกาศนียบัตร A.C.G.I. และปริญญา B.Sc. ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา D.I.C. (Advanced Diploma of Imperial College) และปริญญาโท M.Sc. ทางด้านคอ
นกรีตและไฮโดรลิกส์
ในปี พ.ศ. 2472 ได้เข้าฝึกงานด้านวิศวกรรม
โยธา ในกรมโยธาธิการของประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1
ปีและเดินทางกลับประเทศไทย เข้ารับราชการในกรม
ชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2473
ข้ารับราชการในกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 18
สิงหาคม พ.ศ. 2473 จนเกษียณอายุราชการ รวม
เป็นเวลาทั้งสิ้น 36 ปี ภายหลังเข้ารับราชการในกรม
ชลประทานเป็นเวลา 18 ปี ได้รับพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2492 และดำ�รงตำ�แหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลา 18 ปี ใช้กำ�ลังกายและสติปัญหาเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
เสริมสร้างกิจการชลประทานให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศ

ในระหว่างที่หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการนครนายกเกิดปัญหาอุทกภัยโครงการดังกล่าว
จึงเกิดความล่าช้า เป็นมูลเหตุให้หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู
นำ�เอาข้อมูลทางด้านสถิติน้ำ�ฝน น้ำ�ท่าจากแผนกสถิติ
เพื่อศึกษาค้นคว้าหาพฤติกรรมอขงปรากฎการณ์ทาง
อุทกวิทยาในปริมณฑลต่าง ๆ เกิดเป็นตำ�ราว่าด้วยน้ำ�
ฝน น้ำ�ท่าของประเทศไทยเป็นคู่มือในการทำ�งานเขียน
เป็นวิทยานิพนธ์ เสนอราชบัญฑิตยสถานทำ�ให้หม่อม
หลวงชูชาติ กำ�ภู ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2485
ในขณะที่ท่านดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ท่าน
ได้วางแผนในการพัฒนาด้านการชลประทานของประเทศ
ออกไปอย่างกว้างขวาง ผลงานสำ�คัญ ๆ อาทิ งาน
ชลประทานราษฎร์ ประเภทเหมืองฝาย งานสร้างอ่างเก็บ
น้ำ�ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ งานโครงการเจ้าพระยาใหญ่
งานโครงการยันฮี
เนื่องจากผลงานของกรมชลประทานภายใต้การ
ดำ�เนินงานของหม่อมหลวงชูชาติเป็นที่ประจักษ์และได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐบาล อีกทั้ง ยังได้รับมอบหมายได้จัด
ตั้งเหมืองลิกไนท์ ก่อตั้งบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำ�กัด
โรงไฟฟ้าบ้านกรวย
โรงไฟฟ้าลิกไนท์ที่จังหวัดกระบี่
ก่อตั้งบริษัทปุ๋ยเคมีและโรงงานปุ๋ยเคมีที่อำ�เภอแม่เมาะ
จังหวัดลำ�ปาง และก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมดครื่องจักร
ไทย จำ�กัด

ปรึกษาของธนาคารโลก รองประธานองค์การ International Commission on Irrigation and Drainage
และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันท 2 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ในช่วงที่หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู ดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะนั้นเป็น
ช่วงระยะที่ต้องดำ�เนินงานตามโครงการปรับปรุงและขยายงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2510-2514) ที่จะขยายงานให้รับนิสิตจำ�นวน
5,000 คน และในระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2515-2519) ให้รับนิสิตได้ 10,000 คน ตามมติของสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในขณะนั้น ดังนี้
1. ความต้องการนักวิชาการในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
มากกว่า 400 คนต่อปี
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรจะขยายงานเพื่อรับนิสิตให้ได้เกิน 5,000 คนในอนาคต
3.
จัดหาสถานที่เพื่อรับแผนการขยายงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) เพื่อให้การขยายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำ�เนินไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู ได้พิจารณาจัดซื้อที่ดินที่อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ดินบริเวณอำ�เภอกำ�แพงแสน เป็นดินที่เหมาะแก่การทำ�การเพาะปลูก
2. ที่ดินแปลงนี้จะได้รับการชลประทานจากคลองที่ที่จะขุดมาจากเขื่อนแม่กลอง (เดิมคือ เขื่อนวชิราลง
กรณ์)
3. อาณาเขตที่ดิน
- ทิศเหนือจรดถนนจันทรุเบกษา
- ทิศใต้จรดถนนลาดยางกรมชลประทาน
-ทิศตะวันตกจรดทางรถไฟสายนครปฐม-สุพรรณบุรี
- ทิศตะวันออกจรดถนนมาลัยแมน
4. ที่ดินแปลงนี้ห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากกรงเทพมหานคร ประมาณ
80 กิโลเมตร
5. ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ เป็นที่ดินขนาดเหมาะสมแก่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่จะรับนิสิตได้ 10,000 คนในระยะยาว

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัญชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานบันการศึกษาที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา
และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำ�ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยของชาติ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผล
งานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลเป็นแกนนำ�ในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
และให้มีอำ�นาจต่อรองกับประชาคมโลก

พันธกิจ
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญารู้เหตุ รู้ผล อยู่
ในคุณธรรมและมีจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาด
โลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิด
ชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�ประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Uniqueness of KASETSART UNIVERSITY)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
Kasetsart University aims to create knowledge of the land for the well-being of nation
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นแหล่งรวมบุคลากร (Knowledgeable man) และองค์
ความรู้ (Knowledge body)
- ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)
หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration)
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติและมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
- ความกินดีอยู่ดีของชาติ (The Well-being of Nation)
หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strenght) ความสมดุล
ชองสภาพแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security) ซึ่งทั้งหมด คือความกินดีอยู่ดีของ
ทุกคนในชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Identity of KASETSART UNIVERSITY : IDKU)
สำ�นึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
Intergrity Determinator Knowledge creation Unity
- สำ�นึกดี (Intergrity)
หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
- มุ่งมั่น (Determinator)
หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสากะ มุ่งผลสัมฤทธิ์
- สร้างสรรค์ (Knowledge creation)
หมายถึง ใฝ่รู้ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีวัฒนธรรม
- สามัคคี (Unity)
หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทำ�งานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง

สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
ตราประจำ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรูปวงกลม มีพระพิรุณทราง
นาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำ�กลับบัวหงาย และมีข้อความ
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม
ประราชบัญญัติเครื่องหมายทางราชการ พ.ศ. 2486 ที่ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันท 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เล่นที่ 114 ตอนพิเศษ
104 ง

สีประจำ�มหาวิทยาลัย คือ สีเขียวใบไม้
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย คือ ต้นนนทรี
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) ex Heyne
ชื่อสามัญ : Copper pod, Yellow Flame
ชื่อท้องถิ่น : กระทินแดง กระถินป่า นนทรี สารเงิน

ต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminosea
มีอายุยืน ใบสีเขียวตลอดชีวิต ลำ�ต้นแข็งแรง เปลือกสีเทา
อมน้ำ�ตาล ชูกิ่งก้านสาขา แผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็น
ช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้น
ตามปลายกิ่งหรือง่ามใบตอนปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบบผิด
เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียวพอแก่สีน้ำ�ตาลแดง ทนทานในทุก
สภาพอากาศ

เพลงประจำ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพลงพระราชนิ พ นธ์ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และโปรดเกล้าฯ
ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำ�ร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
			
เขียวธงขจี			
		
สถานเรียนเกษตรนั้่น			
		
เขียวนาป่าไพร				
		
เพราะไทยผลิตค้า			
(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำ�ราญ		
		
ล้วนปรีเปรมนำ�วิชา			
		
จะจงรักจอมจักริน			
		
พระคุณเกษตรล้น			

ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกผันบูชา
แผ่นดินถิ่นไกลไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
สร้างชาติสร้างคนรวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินทำ�กินเก็บผล
รักเปี่ยมล้นดวงจิตเอย

สีประจำ�คณะวิทยาเขตกำ�แพงแสน
คณะเกษตร กำ�แพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะประมง
คณะสิ่งแวดล้อม

สีเหลืองข้าวโพด
สีเลือดหมู
สีเทาเงิน
สม่วงอินทนิล
สีเหลืองอมส้ม
สฟ้าหม่น
สีฟ้าน้ำ�ทะเล
สีเขียวอมทอง

ข้อมูลคณะ
ประจำ�วิทยาเขตกำ�แพงแสน

คณะเกษตร กำ�แพงแสน

เร่ิมจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 โดยแต่เดิมเรียกว่า
“คณะเกษตรศาสตร์” และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเกษตร” จัดการเรียนการสอนอยู่ ณ บางเขน ต่อมาเมื่อมี
การขยายการจัดการเรียนการสอนมา ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ตามโครงการขยายงานและปรับปรุงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้การดำ�เนินงานของคณะเกษตร
ต้อง แยกการบริหาออกเป็น 2 วิทยาเขต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546 จึงเห็นชอบให้
ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ขึ้นเป็น “คณะเกษตร กำ�แพงแสน” และสถาปนา
จัดตั้งเป็นคณะเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546

ผู้บริหารคณะเกษตร กำ�แพงแสน

รศ.ดร.ปภพ สินชบกุล
คณบดี

รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชากีฏวิทยา				

- ภาควิชาปฐพีวิทยา

- ภาควิชาโรคพืช				

- ภาควิชาพืชสวน

- ภาควิชาสัตวบาล				

- ภาควิชาพืชไร่นา

- ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร

- ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ข้อมูลการติดต่อคณะเกษตร กำ�แพงแสน
คณะเกษตร กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.agri.kps.ku.ac.th

www.facebook.com/agrkps
“คณะเกษตร กำ�แพงแสน“

agr.kps@ku.ac.th

0-3435-1406 , 0-3435- 2435

0-3435-1406 ต่อ 117

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน

ถือกำ�เนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน เมื่อปี
พ.ศ. 2481 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู และได้เข้าสมทบเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจัดตั้งขึ้น
เป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2497 ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ. 2509 ได้รับการยกฐานะสถาปนาเป็น
คณะวิศกรรมศาสตร์
ภายหลังการนโยบายการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำ�แพงแสน จนกระทั่งวันที่ 22 เมษายน 2546
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสนออก และ
ให้สถาปนาเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน” อย่างเป็นทางการ

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำ�แพงแสน

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดี

ผศ.ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. กฤษณะ จันทรโชติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร				

- ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

- ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร				

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล				

- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข้อมูลการติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.eng.kps.ku.ac.th

www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th
“Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen Kasetsart University“
0-3435-1897 ต่อ 7001
09-2378-5995 สำ�นักงานเลขานุการ (ชั้น 3 อาคาร 9)
09-2378-5656 งานบริการการศึกษา (ชั้น 1 อาคาร9)
0-3435-1404

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดยแรกเริ่มจะจัดตั้งในชื่อ “คณะศิลปศาสตร์” มีภารกิจหลักในการจัการเรียนการสอนรายวิชาพื้น
ฐาน ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสนเพื่อและเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวัน
ที่ 28 มกราคม 2534 มีมติให้แก้ไขชื่อเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2534 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2535 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2535 ได้มีมติให้จัดตั้งเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้รับการยกฐานระและสถาปนาเป็นคณะในวันที่ 31 สิงหาคม 2536
โดยมีภาระกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานที่นิสิตทุกคณะในวิทยาเขตกำ�แพงแสนต้องทำ�การ
เรียนการสอน

ภาควิชาที่จดัการเรียนการสอน
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาศิลปศาสตร์
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
- โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อนามัย ดำ�เนตร
คณบดี

ผศ.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.กฤษณ์ เลี้ยงพันธ์ุ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.อุมาพร บุญเพชรแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ข้อมูลการติดต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.flas.kps.ku.ac.th

0-3430-0481 - 4

0-3435-1402

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ โดยต่อมาสภามหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำ�แพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนพ.ศ. 2547 และได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผศ.ดร.วินัย พูลศรี
คณบดี

ดร.กุลธิกา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาครุศึกษา
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
- ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ข้อมูลการติดต่อคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
http://edu.kps.ku.ac.th/

www.facebook.com
“คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.“

0-3435-1898

0-3435-1403

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เดิมเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ได้มีมติยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” มี
ที่ทำ�การคณะ ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
คณบดี

ดร.ไพลิน เผือกประคอง
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.อาริสร์์ กาญจนศิลานน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
- ภาควิชาการจัดการกีฬา
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ข้อมูลการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.sps.kps.ku.ac.th/

www.facebook.com/sportssciku
“Faculty of Sports Science Kasetsart University“

0-3435-5258

0-3435-5258 ต่อ 114

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสน เป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ (บางเขน) โดยมีนโยบายในการขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง เพื่อให้มีพื้นที่สำ�หรับการทดลอง
การปลูกพืชแปลงหญ้าและด้านปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านการเกษตร โดยให้นิสิต
ชั้นปีที่ 5-6 มาทำ�การเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสนเพื่อเพ่ิมความรอบรู้ของบัณฑิตทางด้านปศุสัตว์
อย่างเป็นทางการ
โรงพยาบาลสัตว์ กำ�แพงแสน เริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2522 และเปิด
โอกาสให้นิสิตได้ทดลองปฏิบัติในการให้คำ�วินิจฉัยและให้การศึกษาสัตว์ที่มารับบริการ มาต่อในปี พ.ศ. 2523 ได้
เปิดดำ�เนินการโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ในการให้บริการแก่ประชาชนและสมาชิกของสหกรณ์โคนม ตั้งอยู่ ณ
บ้านหนองรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (กำ�แพงแสน)

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
คณบดี

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
รองคณบดี

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
- ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
- ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
- ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
- ภาควิชาพยาธิวิทยา

ข้อมูลการติดต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ (กำ�แพงแสน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.vet.kps.ku.ac.th/

0-3435-1901 - 3 , 0-3435-549 - 50

0-3435-1405

คณะประมง

คณะประมง (บางเขน) ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486
โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัยและให้บริการแก่สังคมด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
วิทยาศาสตร์ทางน้ำ� เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ� และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้ำ�
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะประมง ได้จัดการเรียนการสอนของภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ขึ้น ณ
วิทยาเขตกำ�แพงแสน

ผู้บริหารคณะประมง (กำ�แพงแสน)

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณบดี

นายณัฐพงษ์ ปานขาว
ผู้ช่วยคณบดีประจำ�วิทยาเขตกำ�แพงแสน

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

ข้อมูลการติดต่อคณะประมง (กำ�แพงแสน)
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.fish.ku.ac.th

0-3435-1594

คณะสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็น
ลำ�ดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและยกฐานะสถาปนาขึ้นเป็นคณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ มัคุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะวิชาชีพตาม
ความต้องการของประเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมจะดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำ�แพงแสน เป็นครั้งแรกในปีการศึึกษา
2563

ผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
คณบดี

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน
- ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
- ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
- ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
- ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
- ภาควิชาพยาธิวิทยา

ข้อมูลการติดต่อคณะสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140
www.envi.ku.ac.th

www.facebook.com/คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์“

envi.ku@ku.ac.th

0-2579-2946

รายงานผลการเรียนของนิสิตในการดูแล
สามารถเข้าดูผลการเรียนของนิสิตในการดูแลของท่าน
https://regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/ หรือ www.ku.ac.th

บริเวณด้านบนแถบเมนูคลิกเข้าไปในคำ�ว่า “ผู้ปกครอง”

คลิกเลือกเมนู “รายงานผลการเรียนนิสิต”

กรอกข้อมูลนิสิตในความดูแลและคลิกเข้าสู่ระบบ

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ 2563

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิต เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตที่มีความประสงค์ทำ�งานระหว่างศึกษา และนิสิตที่
ทำ�คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

ประเภททุนการศึกษา
- ทุนพระราชทาน
- ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
- ทุนนิสิตดีเด่น
- ทุนนิสิตทุพพลภาพ

- ทุนทำ�งาน
- ทุนมูลนิธิ ห้างร้าน องค์กรต่างๆ
- ทุนเรียนดี
- ทุนศิษย์เก่า

หน่วยทุนการศึกษา
หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลและประสานงานด้าน
ทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โทร. 0-3435-1882 - 3 ต่อ 160,170

Facebok Page : ทุนการศึกษา มกกพส กยศกรอ

Facebook
ทุนการศึกษา มกกพส กยศกรอ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หลักเกณฑ์การคัดกรอง 
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในปีการศึกษาก่อนหน้าขอรับทุน ไม่ต่ำ�กว่า 2.00
2. เข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
		
- ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำ�หนดจำ�นวนชั่วโมง
		
- ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ไม่ต่ำ�กว่า 36 ชั่วโมง
* เป็นโครงการที่น่าเชื่อถือ เป็นการบำ�เพ็ญตนต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครไม่เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนและไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

กองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1
กองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2
(กองทุน กยศ. เดิม)
(กองทุน กรอ. เดิม)
กลุ่มเป้าหมาย - รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี - ไม่จำ�กัดรายได้ครอบครัว
- อายุผู้กู้นับรวมกับหลักสูตร รวมระยะ
- อายุผู้กู้ ไม่เกิน 30 ปี
เวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำ�ระ
หนี้ 15 ปี อายุไม่เกิน 60 ปี
ระดับการศึกษา กู้ยืมได้ทุกสาขาวิชา
กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุ
(ปริญญาตรี)
ประเภทของ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การกู้ยืม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา

การชำ�ระหนี้	
- ภายหลังสำ�เร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
- ชำ�ระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 ปี
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 /ปี

กำ�หนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ลำ�ดับที่

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

1

1-30 มิ.ย.63 ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าจากมัธยม
www.studentloan.or.th
ปลาย/เปลี่ยนระดับการศึกษา ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 ผู้กู้รายใหม่ขอรหัสผ่านที่
www.studentloan.or.th และเมื่อได้รับรหัส
ผ่านเข้าระบบ กยศ. จักทำ�คำ�ขอกู้ยืมเงินและ
บันทึกแบบคำ�ขอกู้
1.2 ผู้กู้รายเก่าที่มีรหัสผ่านแล้วเข้าระบบ กยศ.
www.studentloan.or.th จัดทำ�แบบคำ�ขอกู้
ยืมเเงินและบันทึกแบบคำ�ขอกู้ยืม

2

1-20 ก.ค. 63 - กรอกใบสมัครออนไลน์และพัมพ์ใบสมัครได้ที่
www.kps.ku.ac.th “หัวข้อข่าวนิสิต” หรือ
Facebook Page “ทุนการศึกษา มกกพส ก
ยศกรอ”
- ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ส่งเอกสารได้ด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณีย์ ถึง ทุนการศึกษา
(กยศ.กรอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6
ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม
73140

หมายเหตุ

ดำ�เนิน
การได้ทุก
วันไม่เว้น
วันหยุด
นักขัต
ฤกษ์

การรักษาพยาบาล
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
- ให้บริการ
		
+ ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์จากโรงพยาบาล วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30 –
15.30 น. เฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา
		
+ ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. รักษาอุบัติเหตุและจ่ายยา
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยปัจจุบัน โดยพยาบาลวิชาชีพ
		
+ ให้บริการนอกเวลาราชการ
			
> วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 – 20. 00 น.
			
> วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เฉพาะช่วง
เปิดภาคการศึกษา
		
+ รถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โทร. 034-351661 หรือ ภายใน
3291-2
- การขอรับบริการ
		
+ แสดงบัตรนิสิตทุกครั้ง ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
		
+ ไม่ต้องเสียค่าบริการ ยกเว้น รับการรักษาต่อเนื่อง ตรวจทางห้องปฎิบัติการ พบแพทย์
เฉพาะทางที่โรงพยาบาล
		
+ กรณีนิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
(เลขที่ 2/(ตึกพัก) หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140)

ศูนย์สุขภาวะนิสิต (Happy Place Center)
ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. นิสิตสามารถขอรับคำ�
ปรึกษาผ่านทางศูนย์สุขภาวะนิสิตหรือผ่านทาง Facebook “ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยา
ลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน”

Facebook
Happy Place Center

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
- เบิกที่กองบริหารกิจการนิสิต ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
- เอกสารประกอบการเบิก 			
- กรณีที่สามารถเบิกได้
+ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนิสิต 				
+ สำ�เนาใบเสร็จรับเงิน					
+ สำ�เนาใบรับรองแพทย์ 				
+ สำ�เนา KU2 					

								

+ อุบัติเหตุ
+ สัตว์ทำ�ร้าย
+ อาหารเป็นพิษ
+ ไส้ติ่งอักเสบ
+ ไข้เลือดออก

แนวทางการช่วยเหลือนิิสิตผู้ประสบภัย
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เบิกที่กองบริหารกิจการนิสิต ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
- เอกสารประกอบการเบิก 		
+ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนิสิต 		
+ สำ�เนาใบเสร็จรับเงิน
+ สำ�เนาใบรับรองแพทย์ 		
+ สำ�เนา KU2
- กรณีที่สามารถเบิกได้
+ นิสิตตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้ารับการรักษาติดตามอาการใน
โรงพยาบาลจนหายเป็นปกติ ได้รับเงินช่วยเหลือ จำ�นวน 10,000 บาท
+ นิสิตตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้ารับการรักษา แต่เกิดเสียชีวิต

ได้รับเงินช่วยเหลือ จำ�นวน 100,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุ
- เบิกที่ีงานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป ณ อาคารชูชาติ กำ�ภู วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
- เอกสารประกอบการเบิก
+ สำ�เนาบัตรนิสิต
+ สำ�เนาบัตรประชาชน
+ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
+ ใบเสร็จรับเงิน
+ หน้าสมุดบัญชี

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ประเภทหอพักนิสิต
1. หอพักชาย ตึก 1-12 : ห้องพักธรรมดาไม่มีเครื่องปรับอากาศ
- ตึก 1,8,10 พักห้องละ 3 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท/ห้อง ภาคการศึกษาปกติ , ภาค
ฤดูร้อน 3,000 บาท/ห้อง
- ตึก 2-7,9,11-12 พักห้องละ 5 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 10,000 บาท/ห้อง ภาคการศึกษาปกติ , ภาค
ฤดูร้อน 5,000 บาท/ห้อง

2. หอพักชาย ตึก 25-26 : ห้องมีเครื่องปรับอากาศ (พักอาศัย 1 ปี)
- พักห้องละ 2 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 4,500 บาท/ห้อง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- หอพักตึก 1-12 : คนละ 2,000 บาท/ภาคการศึกษา
- หอพักตึก 25-26 : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเดือนแรก 2,250 บาท/คน และค่าหอพัก
ล่วงหน้า 2เดือน 4,500 บาท/คน

3. หอพักนิสิตหญิง ตึก 13-24 : ห้องพักธรรมดาไม่มีเครื่องปรับอากาศ
- ตึก 14,17-24 พักห้องละ 3 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท/ห้อง ภาคการศึกษาปกติ , ภาค
ฤดูร้อน 3,000 บาท/ห้อง
- ตึก 13,15-17 พักห้องละ 5 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 10,000 บาท/ห้อง ภาคการศึกษาปกติ , ภาค
ฤดูร้อน 5,000 บาท/ห้อง

4. หอพักนิสิตหญิง ตึก 27-31 : ห้องมีเครื่องปรับอากาศ (พักอาศัย 1 ปี)
- พักห้องละ 4 คน
		
+ อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท/ห้อ6

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- หอพักตึก 1-12 : คนละ 2,000 บาท/ภาคการศึกษา
- หอพักตึก 27-31 : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเดือนแรก 1,500 บาท/คน และค่าหอพักล่วงหน้า
2เดือน 3,000 บาท/คน

ตึก

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำ�ประปา

1-24 (ห้องธรรมดา)

4.50 บาท/ยูนิต

-

25-26 (หอพักชายแอร์)
27-31 (หอพักหญิงแอร์)

4.50 บาท/ยูนิต
4.50 บาท/ยูนิต

6.50 บาท
6.50 บาท

งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม 73140

โทร. 0-3435-1575

มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิต
ประจำ�ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
- หอพักตึก 1-24
		
+ คนละ 1,600 บาท/ภาคการศึกษา
- หอพักตึก 25-26
		
+ เดือนกรกฎาคม 2563 จำ�นวน 1,125 บาท/คน
		
+ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 2 เดือน จำ�นวน 4,500 บาท/คน
		
* เป็นค่าธรรมเนียมเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 ที่นิสิตไม่ต้องชำ�ระเพิ่ม
- หอพักตึก 27-31
		
+ เดือนกรกฎาคม 2563 จำ�นวน 750 บาท/คน
		
+ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 2 เดือน จำ�นวน 3,000 บาท/คน
		
* เป็นค่าธรรมเนียมเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 ที่นิสิตไม่ต้องชำ�ระเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2563
- หอพักตึก 25-26
		
จัดเก็บ 50% จากปกติ 2,250 บาท/คน เป็น 1,125 บาท/คน
- หอพักตึก 27-31
		
จัดเก็บ 50% จากปกติ 1,500 บาท/คน เป็น 750 บาท/คน
ค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563)
- หอพักตึก 25-26
		
จากปกติ 2,250 บาท/คน/เดือน เป็น 2,000 บาท/คน/เดือน
- หอพักตึก 27-31
		
จากปกติ 1,500 บาท/คน/เดือน เป็น 1,250 บาท/คน/เดือน

นิสิตชั้นปีที่ 1 แจ้งย้ายทะเบียนที่อยู่เข้าทะเบียนบ้าน
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
1. นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ต้อง
ดำ�เนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan ให้เรียบร้อยก่อนดำ�เนินการแจ้งย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าหอพักนิสิต
*นิสิตที่พักอาศัยทั้งภายในหอพักมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถ
ดำ�เนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) ได้
2. ให้เจ้าบ้านที่นิสิตมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดำ�เนินการแจ้งย้ายชื่อนิสิตออกต่อนายทะเบียน
ท้องถิ่น โดยนำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชนเจ้าบ้าน และสำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอำ�เภอตามภูมิลำ�เนาเดิม
ให้แจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ตำ�บลกำ�แพงแสน อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2563
3. เมื่อเจ้าบ้านดำ�เนินการย้ายนิสิตออกจากทะเบียนบ้านตามภูมิลำ�เนาเดิมเรียบร้อยแล้ว ให้
นิสิตนำ�ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอนที่ 1และตอนที่ 2) มามอบให้เจ้าหน้าที่หอพักนิสิตในวันที่เข้า
อยู่หอพัก ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าตึกพักของนิสิต
4. ให้นิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกำ�หนด 1 ปี หลังจาก
ครบกำ�หนดแล้ว จึงจะย้ายออกไปอยู่หอพักภายนอกหรือบ้านพักภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้

งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
โทร. 0-3435-1575
“กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน”

นักศึกษาวิชาทหาร
นิสิตที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในรายวิชาทหาร ต้องดำ�เนินการสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษา
วิชาทหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน หากไม่ดำ�เนินการและไม่ทำ�เรื่องขอรับ
สิทธิ์จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในรายวิชาทหาร

เอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัว	
1. หนังสือรับรองการฝึก ฉบับจริง (กรณีโอนย้าย/เลื่อนชั้น)
2. สำ�เนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
4. สำ�เนาบัตรนิสิต (นิสิตชั้นปีที่ 1 นำ�ส่งภายหลังได้รับบัตรนิสิต)
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำ�นวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ณ งานกิจการนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 0-3435-1882 - 3

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจำ�การ

การยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ ณ งานกิจการนิสิต อาคารกิจการนิสิต
ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน
เอกสารประกอบการยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ	
1. สำ�เนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) จำ�นวน 2 ฉบับ
2. สำ�เนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำ�นวน 2 ฉบับ
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ
4. สำ�เนาบัตรนิสิต จำ�นวน 2 ฉบับ
5. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ
* กรณีนิสิตย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอพักนิสิต สามารถขอคัดสำ�เนาทะเบียนบ้านได้ที่งานหอพัก
6. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำ�เนา 1 ฉบับ
* สามารถขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิตได้ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์
เรียนรวม 3 เขียนคำ�ร้องพร้อมรูปถ่ายสวมชุดนิสิต ขนาด 1.5 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ณ งานพัฒนานิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 0-3435-1882 - 3

วินัยนิสิต
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และระเบียบว่าด้วยความประพฤติและ
วินัยนิสิต

คะแนนความประพฤตินิสิต	
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีคะแนนความประพฤติตลอดระยะเวลาดำ�รงสถานภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสิ้น 100 คะแนน หากนิสิตปฏิบัติตนฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถูกพิจารณาโทษตัดคะแนนความประพฤติ

การพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษ ตัดคะแนนความประพฤติและประสานงานคณะและงาน
กิจการนิสิตในการดำ�เนินการลงโทษทางวินัย

ระดับคะแนนความประพฤติ
คะแนนความประพฤติ
คะแนนคงเหลือ 60-79 คะแนน
คะแนนคงเหลือ 40-59 คะแนน
คะแนนคงเหลือ 20-39 คะแนน
คะแนนคงเหลือ 0-19 คะแนน

มาตรการดำ�เนินการ
ภาคทัณฑ์
ทัณฑ์บนและเชิญผู้ปกครอง
พักการเรียนตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
พ้นสภาพการเป็นนิสิต

การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
นิสิตสามารถขอเพิ่มคะแนนความประพฤติได้โดยยื่นคำ�ร้องขอทำ�งานสามารณะประโยชน์ เพื่อเพิ่ม
คะแนนความประพฤติ โดยการพิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติอยู่ในดุลพินิจของงานกิจการนิสิต และ
ภายใต้การควบคุมดูแลของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

กองบริหารกิจการนิสิต
ยกฐานะจาก “งานกิจการนิสิต” สังกัดกองบริการวิชาการและนิสิต ในการปรับโครงสร้างหน่วย
งานภายในสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูแลนิสิตในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแล
และให้บริการหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย

โทร. 0-3435-1882 - 3
https://sites.google.com/ku.th/sasd-kps
“กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน”

กองบริหารการศึกษา
เปลี่ยนชื่อจากเดิม “กองบริการวิชาการและนิสิต” เป็นกองบริหารการศึกษาตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ปรับโครงการหน่วยงานสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน ดูแลด้าน
การบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนและทะเบียนนิสิต

โทร. 0-3434-545 - 7
https://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/
“กองบริหารการศึกษา”

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ภายในวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ไปรษณีย์ ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน ให้บริการส่งไปรษณีย์ พัสดุ ทั้งแบบธรรมดา
แบบลงทะเบียน และ EMS
นิสิตที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยรับพัสดุและไปรษณีย์ได้ที่
งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ

ATM ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการตู้กดเงินสดธนาคารต่างๆ
บริเวณอาคารการเรียนรู้ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน โรงอาหารนนทรีฟู๊ดเซ็นเตอร์ และร้าน 7-11

Internet & Wi-Fi มหาวิทยาลัยฯ เตรียมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอำ�นวยความสะดวกแก่นิสิต บริเวณอาคารต่างๆ โดย
รอบมหาวิทยาลัยฯ นิสิตสามารถขอใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จัดตั้งศูนย์อาหารให้บริการนิสิตและบุคลากร 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงอาหารกลาง บริเวณตรงข้ามอาคารศูนย์เรียมรวม 3
2.อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ และ 3.นนทรีฟู๊ดเซ็นเตอร์ บริเวณ
หอพักนิสิต และตลาด KU Night Market ให้บริการทุกวัน
ร้านสะดวกซื้อ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย จำ�นวน 5 แห่ง
7-11 >> บริเวณอาคารชูชาติ กำ�ภู , บริเวณสหกรณ์หอพัก และบริเวณหอพักนิสิต
สหกรณ์ร้านค้า >> บริเวณอาคารชูชาติ กำ�ภู , บริเวณหอพักนิสิต

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ท่ารถตู้กำ�แพงแสน-บางเขน
- ท่ารถตู้กำ�แพงแสน จอดบริเวณหน้าอาคารการเรียนรู้ (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน)
- ท่าบางเขน (ขึ้นรถบริเวณสระพานลอยหน้าห้างท๊อป สาขางามวงศ์วาน)
- ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.20 – 18.00 น. (รถออกทุก 20 นาที)
ผ่านบางเลน นพวงศ์ รถไฟฟ้า BTS สายสีม่วง เซ็นทรัลเวสต์เกต พระนั่งเกล้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
แคราย พันธ์ทิพย์ (งามวงศ์วาน) เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เรือนจำ�คลองเปรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกอมรพันธ์ ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต

ท่ารถตู้กำ�แพงแสน-ปิ่นเกล้า (สายใต้ใหม่)
- ท่ารถตู้กำ�แพงแสน จอดบริเวณหน้าอาคารการเรียนรู้ (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน)
ตั้งแต่เวลา 05.30 – 18.30 น. โทร. 09-2779-2704
- ท่ารถตู้ปิ่นเกล้า (สายใต้ใหม่)
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 20.30 น. โทร. 09-2779-2705

ท่ารถตู้กำ�แพงแสน-หมอชิต 2 ต่อ BTS จตุจักร
- ท่ารถตู้กำ�แพงแสน จอดบริเวณหน้าอาคารการเรียนรู้ (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน)
ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. โทร. 09-0097-0635
- ท่ารถตู้หมอชิต 2
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. โทร. 09-0097-0648

รถให้บริการภายในมหาวิทยาลัย
มีการจัดบริการรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน โดยจัดให้บริการ
2 สาย ได้แก่
สายที่ 1 สายสีชมพู (รอบมหาวิทยาลัย)
สายที่ 2 สายสีเหลือง (หอพักนิสิต)
เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 07.15 – 16.30 น.

แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน

เวลาเปิด - ปิดประตูมหาวิทยาลัย
ประตูมาลัยแมน (ประตู 401) ประตูหลัก 		
ประตูพระแท่น (ประตู 402) แยกพระแท่นฯ 		
ประตูชลประทาน (ประตู 403) โรงเรียนสาธิตฯ
ประตูจันทรุเบกษา (ประตู 404) โดมแมลง 		

:
:
:
:

เปิดให้เข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 20.00 น.
เปิดให้เข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 20.00 น.

บัตรผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัย
บัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เอกสารประกอบการทำ�บัตร
1. สำ�เนาบัตรนิสิต
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ฉบับปัจจุบัน)
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป
4. สำ�เนาคู่มือจดทะเบียนรถ
ติดต่อขอทำ�บัตรผ่าน-เข้าออกมหาวิทยาลัย ณ งานรักษาความปลอดภัย
โทร. 0-3435-1151 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข้อปฏิบัติกรณีรถสูญหาย
กรณีสูญหายภายในมหาวิทยาลัย
1. แจ้งลักษณะประจำ�รถ หมายเลขทะเบียนรถแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โทร. 0-3534-1151
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำ�จุดเฝ้าระวัง
2. เตรียมสำ�เนาหรือคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งเจ้าพนักงานสอบสวน
3. รูปถ่ายรถที่สูญหายประกอบการแจ้ง (ถ้ามี)
กรณีสูญหายนอกมหาวิทยาลัย
1. แจ้งสายด่วนรถหาย 1192
2. เตรียมสำ�เนาหรือคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งเจ้าพนักงานสอบสวนในท้องที่
3. จดจำ�ตำ�หนิรูปพรรณรถให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายรถที่สูญหายประกอบการแจ้ง (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เหตุด่วน เหตุร้าย		
:
งานรักษาความปลอดภัย :
สถานพยาบาล			
:
ไฟฟ้า ประปา มก. กพส. :
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สถานีตำ�รวจ สภ.กำ�แพงแสน :
โรงพยาบาลกำ�แพงแสน
:
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา :
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน		
:

0-3435-1151
0-3435-1151
0-3435-1611
0-3435-1151
0-3435-1219
0-3428-1686 – 7
0-3499-6447 – 51
1669

