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Kasetsart University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

History
The establishment of Kasetsart University was part of the  
evolution of agricultural education in the country which  
began with the founding of a system of technical schools.  
Travel through time more than 70 years, the university 
developed its body of knowledge to be fully-fledged  
comprehensive university and research university respectively. 

ประวัติ

การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูป 
การศึกษาวิชาการเกษตรของประเทศ ซึ่งเริ่มจากการสอนในระบบ
อาชีวศึกษา ดำาเนินการผ่านมากว่า 70 ปี มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ 
ความรู้ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
เต็มรูปแบบและเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามลำาดับ



Vision
Kasetsart University is known internationally for its academic 
excellence and work of world standard. It is a prime mover 
in mustering intellectual resources to help the nation achieve 
sustainable development and negotiating power in the world 
community.

วิสัยทัศน์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เปน็มหาวทิยาลยัทีม่คีวามเปน็เลศิทางวชิาการ
ระดบันานาชาต ิมีผลงานเปน็ทีย่อมรบัในมาตรฐานสากล เปน็แกนนำาในการ
ระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำานาจต่อรอง 
ในประชาคมโลก

Mission 
Kasetsart University gathers wisdom and knowledge, creates 
and develops varied bodies of knowledge, and forms people 
who are intelligent, who think rationally, who behave morally, 
who are conscious of the common good, and who produce 
high standard work capable of competing in the world market.  
The university manages its resources efficiently, joins in the  
development of the community, and is responsible to society  
so as to serve as an important instrument in ensuring the  
well-being and security of the country.  

พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มี
ปัญญา รูเ้หตรุูผ้ล อยูใ่นคุณธรรม และมีจติสำานึกเพือ่สว่นรวม ตลอดจน 
สรา้งผลงานทีม่มีาตรฐานสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก โดยมกีารบรหิาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน 
และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำาคัญในการนำาประเทศไปสู่
ความผาสุกและมั่นคง

Organization 
-  4  Campuses
-  28  Faculties
-  2  Colleges
- 13  Offices
- 9  Institutes
- 105 Centers

ข้อมูลองค์กร

- 4    วิทยาเขต
- 28   คณะ
- 2   วิทยาลัย
- 13 สำานัก
- 9     สถาบัน
- 105 ศูนย์

- 18  Research Stations
- 4  Field Stations
- 4  Veterinary Hospitals
- 4  Radio Stations
- 2  Laboratory Schools

- 18 สถานีวิจัย
-  4 สถานีฝึกนิสิต
-  4 โรงพยาบาลสัตว์
-  4 สถานีวิทยุ
- 2 โรงเรียนสาธิต
  แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Philosophy
Kasetsart University devotes itself to the task of accumulating 
and developing intellectual knowledge. It thrives for the growth 
in academic wisdom including ethical and moral excellence. In 
addition, it has a responsibility to play a leading role in keeping 
our Thai heritage alive and to ensure that it continues to grow 
to enrich the civilization of the nation. 

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม
เสาะแสวงหา และพฒันาความรูใ้หเ้กดิความเจรญิงอกงามทางภมูปิญัญา 
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำา
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ 
และความเป็นอารยะของชาติ



Bangkhen Campus วิทยาเขตบางเขน

Bangkhen Campus is the original and main campus of the  
university, situated on the area measuring 846 rai (135  
hectares) in the lower part of the northern zone of Bangkok  
at the distance of approximately 10 kilometers to the south  
of Don Mueang International Airport. The headquarters of  
all colleges, institutes, centers and offices of the University also  
located in the campus. The campus is the hub of advance  
research, academic development, academic services including  
both domestic and international collaborative policy planning  
and administration of the university. 

วิทยาเขตบางเขนเป็นวิทยาเขตแห่งแรกและเป็นวิทยาเขตหลักของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 846 ไร่ ตอนเหนือของ 
กรงุเทพมหานคร หา่งจากสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงทางทศิใตป้ระมาณ  
10 กิโลเมตร สำานักงานหลักของหลายๆ คณะ/วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์  
และ สำานักงาน ตั้งอยู่ในวิทยาเขตนี้ วิทยาเขตบางเขนเป็นศูนย์กลางของ 
การวิจัยขั้นสูง การพัฒนาวิชาการ การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการวาง 
นโยบายและการบริหารความร่วมมือทั้งระดับประเทศและนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



Faculties
Faculty of Agriculture                            
Faculty of Agro-Industry 
Faculty of Architecture 
Faculty of Business Administration       
Faculty of Economics 
Faculty of Education                              
Faculty of Engineering                           
Faculty of Environment

คณะ

คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม 

Affiliated Institutes
Irrigation College   Boromarajonani College of Nursing Napparat Vajira

สถาบันสมทบ

วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Students : 39,046  Academic Staff : 2,433  Supporting Staff : 4,697
นิสิต : 39,046  บุคลากรสายวิชาการ : 2,433  บุคลากรสายสนับสนุน : 4,697

www.ku.ac.th

Faculty of Fisheries                                
Faculty of Forestry                                 
Faculty of Humanities                            
Faculty of Science                                  
Faculty of Social Sciences 
Faculty of Veterinary Medicine 
Faculty of Veterinary Technology 
The Graduate School

คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
บัณฑิตวิทยาลัย



International & English Programs
in Bangkhen Campus

Double Degree Programs
Faculty  Degree granted  Degree Program
 Bachelor (1)  Master (-) Doctorate (-)
Faculty of Engineering        Aerospace Engineering and 
(IDDP)       Business Administration

Undergraduate& Graduate programs
Faculty  Degree granted  Degree Program
 Bachelor (10)  Master (14) Doctorate (10)

Faculty of Agriculture     Development Communication
   Sustainable Agriculture
 Tropical Agriculture
Faculty of Agro-Industry   Biotechnology
   Food Science
Faculty of Economics     Agricultural and Resource Economics
 Entrepreneurial Economics
       (1) Logistics
       (2) Agricultural Business and Food
       (3) Information Technology, Communication
        and Innovation
       (4) Tourism and Hospitality
Faculty of Humanities       Communicative Thai Language for Foreigners
  Integrated Tourism Management
     English for International Communication
Faculty of Engineering        Advanced and Sustainable Environmental
       Engineering
       Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering 
      Information and Communication Technology
       for Embedded Systems
      Mechanical Engineering
      Software and Knowledge Engineering
    Chemical Engineering
       Electrical Engineering
     Engineering Management
      Environmental Engineering
    Industrial Engineering
Faculty of Veterinary Medicine   Bio-Veterinary Science
Faculty of Forestry       Tropical Forestry
Faculty of Science       Bioscience
       Bioscience and Technology  
Boromarajonani College      Family and Community Health Nursing
of Nursing Nopparat Vajira
(Affiliated Institute)

English Programs
Faculty  Degree granted  Degree Program
 Bachelor (1)  Master (9) Doctorate (-)
Faculty of Business     Business Administration
Administration 
Faculty of Economics       Agricultural and Resource Economics
       Economics
Faculty of Engineering      Civil Engineering
Faculty of Fisheries      Aquaculture
     Fishery Management
     Fishery Products
      Fishery Science
    Marine Science
Faculty of Humanities       English for Specific Purposes



หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตบางเขน 

หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา 

คณะ	 ระดับปริญญา	 สาขา
	 	 ตรี	(1)	 	 โท	(-)	 	 เอก	(-)
คณะวิศวกรรมศาสตร์       วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) 
       และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

คณะ	 ระดับปริญญา	 สาขา
	 	 ตรี	(10)	 	โท	(14)	 	 เอก	(10)

คณะเกษตร การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 เกษตรยั่งยืน
 เกษตรเขตร้อน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
 วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
 (1) การขนส่ง
 (2) ธุรกิจการเกษตรและอาหาร
 (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
  และนวัตกรรม
 (4) การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำาหรับชาวต่างประเทศ
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
 และยั่งยืน
 ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำาหรับระบบฝังตัว
 วิศวกรรมเครื่องกล
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 วิศวกรรมเคมี
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 การจัดการวิศวกรรม
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
คณะวนศาสตร์ วนศาสตร์เขตร้อน
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  การพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน
นพรัตน์วชิระ (สถาบันสมทบ) 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะ	 ระดับปริญญา	 สาขา
	 	 ตรี	(1)	 	 โท	(9)	 	 เอก	(-)
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 เศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
คณะประมง เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
 การจัดการประมง
 ผลิตภัณฑ์ประมง
 วิทยาศาสตร์การประมง
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ



Kamphaeng Saen 

Campus
วิทยาเขตกำาแพงแสน

Kamphaeng Saen Campus is the first suburb and largest branch  
of Kasetsart established in1979. The campus occupies the  
area of 7,951 rai (1,282 hectares) in Kamphaeng Saen District  
of Nakhon Pathom Province. Like other higher education  
institutions, it is an educational and research institution, with  
objectives as approved by Kasetsart University Council, to  
provide and promote higher education; to conduct research,  
to provide academic services to society, to continue and  
nourish national arts and culture, and to take part in national 
development.

วิทยาเขตกำาแพงแสนเป็นวิทยาเขตในภูมิภาคแห่งแรกและเป็นวิทยาเขต 
ท่ีใหญท่ี่สดุของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2522 มีพืน้ที ่ 
7,951 ไร่ ตั้งอยู่ในอำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับ 
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นสถาบันศึกษา 
และวจิยัทีม่ภีารกจิ 4 ดา้น คอื จดัการเรยีนการสอน การวจิยั บรกิารวชิาการ  
และทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม รวมถงึการมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ 



International Programs 
in Kamphaeng Saen Campus
Faculty Degree granted  Degree Program
 Bachelor (-) Master (2) Doctorate (2)

Faculty of Agriculture    Agricultural Research and 
at Kamphaeng Saen       Development
Faculty of Liberal Arts     English as an International 
and Science       Language

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาเขตกำาแพงแสน

คณะ	 ระดับปริญญา	 	 สาขา
	 	 ตร ี(-)  โท	(2)	 	 เอก	(2)

คณะเกษตร กำาแพงแสน        วิจัยและพัฒนาการเกษตร
คณะศิลปศาสตร์   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
และวิทยาศาสตร์

Students : 11,370  Academic Staff : 603  Supporting Staff : 1,368
นิสิต : 11,370  บุคลากรสายวิชาการ : 603  บุคลากรสายสนับสนุน : 1,368

www.kps.ku.ac.th

Faculties
Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen
Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen
Faculty of Sports Science
Faculty of Liberal Arts and Science
Faculty of Education and Development Sciences

คณะ

คณะเกษตร กำาแพงแสน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 



Si Racha Campus วิทยาเขตศรีราชา

Students :13,007  Academic Staff : 246  Supporting Staff : 313
นิสิต : 13,007  บุคลากรสายวิชาการ : 246  บุคลากรสายสนับสนุน : 313

www.src.ku.ac.th

Si Racha Campus was established in 1988, and occupies the  
area of 199 rai (32 hectares) in Si Racha District of Chon Buri 
Province at the distance of approximately 107 kilometers to  
the east of Bangkok. It was originally an agricultural research  
station of the university since 1954. It was dictated by the  
pressing of the country shortage of high quality manpower as  
a consequence of the Eastern Seaboard Development Project. 

วิทยาเขตศรีราชาต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2531 มีเน้ือท่ี 199 ไร่ อยู่ในอำาเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร  
เดมิเปน็สถานวีจิยัการเกษตรของมหาวทิยาลยัในป ีพ.ศ. 2497 ตัง้ขึน้เพือ่ 
พฒันากำาลงัคนตอบสนองความตอ้งการของประเทศตามโครงการพฒันา
เขตอุตสาหกรรมตะวันออก

Faculties
Faculty of Management Sciences
Faculty of Engineering at Si Racha
Faculty of Science at Si Racha
Faculty of Economics at Si Racha
International Maritime College

คณะ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ



Chalermphrakiat 
Sakon Nakhon Province 
Campus

วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

Chalermphakiat Sakon Nakhon Province Campus was  
established in 1996 to commemorate the Golden Jubilee  
Anniversary of His Majesty King Bhumbol Aduladej’s Accession  
to the Throne. The campus occupies the area of 4,488 rai  
(718 hectares) in Mueang District of Sakon Nakhon Province,  
Intending to provide much needed development-accelerating  
academic services and expected to be the center of education  
for the upper northeastern region of Thailand and the center  
of agricultural development, while promoting academic  
support to the Royal Projects and Royal Initiatives.

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร ตัง้อยู ่ณ อำาเภอเมอืง จงัหวดั 
สกลนคร มีพื้นที่ 4,488 ไร่ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 
ปทีี5่0 และเพือ่กระจายโอกาสทางการศกึษาและพฒันาใหจ้งัหวัดสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
พร้อมท้ังสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โครงการตามพระราชดำาริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

Faculties
Faculty of Natural Resource and Agro-Industry 
Faculty of Science and Engineering 
Faculty of Liberal Arts and Management Sciences 
Faculty of Public Health

คณะ
       
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Students : 5,177  Academic Staff : 218  Supporting Staff : 303
นิสิต : 5,177  บุคลากรสายวิชาการ : 218 บุคลากรสายสนับสนุน : 303 

www.csc.ku.ac.th
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KNOWLEDGE OF THE LAND

ศาสตรแ์ห่งแผ่นดิน

KASETSART UNIVERSITY
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