
แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 1 จาก 7 

ก ำหนดกำรส ำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (SC 52 · KU 77) 

วันท่ี ก ำหนดกำร สถำนท่ี / เว็บไซต์ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

ศ. 23 มิ.ย. 60 

 วันสอบสัมภาษณ์นักเรียนจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 
ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร 
0 2562 5555 ต่อ 646141-5  ดาวน์โหลดเอกสารส าหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในสังกัดคณะฯ 

 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านโครงการ KU-Admission พสวท. 
โควตาต่างๆ และนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ (วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ให้ดาวน์โหลดเอกสาร 
โดยไม่ต้องเดินทำงมำยังมหำวิทยำลัย 

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
https://sci.ku.ac.th 

พ. 28 – พฤ.
29 มิ.ย. 60 

 ตรวจร่ำงกำยและตรวจสุขภำพนิสิตใหม่ วท.  

 ดูก าหนดการนัดหมายของแต่ละสาขาวิชา และการ
เตรียมตัวส าหรับการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพ
เพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ได้ในเอกสารแนบ 

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ส. 1 – จ. 10 
ก.ค. 60 

 บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  
 ดูวิธีการได้จาก คู่มือนิสิตใหม่ KU 77 หน้า 20-22 

เว็บขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 
student.ku.ac.th/newregis 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
โทร 0 2118 0100 ต่อ 

618046-51 

 ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี  (นิสิตจะได้บัญชีผู้ใช้
เครือข่ายนนทรี b601040xxxx, บัญชี KU-Google @ku.th 
และบัญชี KU-Office for Education @live.ku.th)  

ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ 
https://accounts.ku.ac.th  

Helpdesk ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ โทร 0 2562 
0951-6 ต่อ 622541-43 

 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร  
 โครงการ KU-Admission และโครงการภาคพิเศษ 

(ส มัคร โดยตรงที่ โ คร งการฯ ) ที่ มี การ เ รี ยก เ ก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ไม่ต้องช าระเงินอีก ให้
ตรวจสอบสถานะ “ช าระเงินผ่านโครงการ” ในระบบ 

ระบบสารสนเทศนิสิต มก. 
https://regis.ku.ac.th 

ฝ่ายบริการการเรียน การ
สอน และการสอบ ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
โทร 0 2118 0100 ต่อ 

618036-43 

 โครงการปรับพื้นฐานส าหรับนิสิตใหม่ โดย กลุ่มวิทยาฯ 
วิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

 ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จ า ก 
https://www.facebook.com/vidyavichakarnKU 

ห้อง 202 อาคารทวี 
ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ โทร 0 2562 

5555 ต่อ 3415 

จ. 3 – พฤ. 13 
ก.ค. 60 

 นิสิตที่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเ นียม
การศึกษาได้ และนิสิตที่ประสงค์จะด าเนินการยื่นกู้ยืมกับ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ให้ด าเนินการยื่น
ค าร้องขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

งานบริการการศึกษา 
ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร 
0 2562 5555 ต่อ 646141-5 

https://sci.ku.ac.th/
https://student.ku.ac.th/newregis
https://accounts.ku.ac.th/
https://regis.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/vidyavichakarnKU


แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 2 จาก 7 

วันท่ี ก ำหนดกำร สถำนท่ี / เว็บไซต์ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

พฤ.13 ก.ค.60 

 09:00 – 12:00 น. นิสิตรับใบรับรองแพทย์จากโครงการ
ตรวจร่างกายฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวันที่ 28–29 มิ.ย. 
60 เพื่อน าไปเป็นเอกสารประกอบการมอบตัวนิสิตใหม่ 

งานบริการการศึกษา 
ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร 
0 2562 5555 ต่อ 646141-5 

 13 :30 – 15 :00 น .  มอบตัวนิสิ ตใ ห ม่  สั งกั ดคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 โปรดดูก าหนดช่วงเวลาในการเข้ามอบตัวของนิสิตแต่
ละสาขาวิชาได้จาก คู่มือนิสิตใหม่ KU 77 หน้า 28 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝ่ายรับเข้าศึกษา ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 

โทร 091 774 3778, 
091 774 3787 

อ. 18 ก.ค. 60 

 โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
“ก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน”  

 นิสิตต้องรำยงำนตัวเข้ำรับกำรปฐมนิเทศภำยในเวลำ 
07:00 – 08:00 น. เท่ำนั้น 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ งานวินัยและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต กองกิจการ
นิสิต โทร 0 2118 0174 

พฤ.20 ก.ค.60 
 พิธีประดับ Science Bow และ Science Bar แก่นิสิตใหม่

รหัส 60 โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 57 (KU 
74 SC 49) 

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ โทร 0 2562 

5555 ต่อ 3415 

พฤ. 20 ก.ค. – 
ส. 5 ส.ค. 60 

 โครงการร้องเพลงมหา วิทยาลั ยและรับน้อง ให ม่ เชิ ง
สร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ดูก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ 
https://www.facebook.com/fp.smosciku  

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ โทร 0 2562 

5555 ต่อ 3415 

ศ. 21 ก.ค. 60 

 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์ แบ่งรอบตามกลุ่ม

สาขาวิชา ดังน้ี  
08:00 – 11:15 น. 12:30 – 15:45 น. 

จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ 
ชีวเคมี เคมี 
พฤกษศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม 
พันธุศาสตร์ เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สถิติ 
ชีววิทยา  
สัตววิทยา  
วิทยาศาสตร์ ชี วภาพและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ) 

 

เตรียมแพทยศาสตร์ (วพม.)   

หอ้งประชุมสุธรรม อารีกุล 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร 
0 2562 5555 ต่อ 646141-5 

 ปฐมนิเทศนิสิตภำควิชำต่ำงๆ  
 ดูก าหนดการและสถานที่ปฐมนิเทศของภาควิชาต่างๆ 

ได้ในเอกสารแนบ 

ตามก าหนดการของแต่ละ
ภาควิชา (ดูหน้า 7) 

ภาควิชาต่างๆ โทร 0 2562 
5555 ต่อ หมายเลขตาม

ค าแนะน าของระบบ 

https://www.facebook.com/fp.smosciku


แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 3 จาก 7 

วันท่ี ก ำหนดกำร สถำนท่ี / เว็บไซต์ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

พฤ.27 ก.ค.60 

 08:30 – 24:00 น. ก ำหนดกำรลงทะเบียนด้วยตนเอง 
ส ำหรับนิสิตใหม่โครงกำรภำคพิเศษ และโครงกำรหลักสูตร

นำนำชำติ  
 โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดรหัสวิชา รายวิชา และ

หมู่เรียนที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนให้นิสิตทราบ 

นิสิตโครงการภาคพิเศษ 
https://regis.ku.ac.th 
นิสิตโครงการนานาชาติ 

https://inter-regis.ku.ac.th 

ฝ่ายบริการการเรียน การ
สอน และการสอบ ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
โทร 0 2118 0100 ต่อ 

618036-43 

 13 :00 – 17:00 น . ก ำหนดกำรยืนยันกำรลงทะเบียน 

ส ำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์ ภำคปกติ  
 ส านักทะเบียนฯ จะจัดสรรข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 

หมู่เรียน และตารางเรียนให้นิสิตใหม่ภาคปกติ (นิสิต
จะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนเพียงบางราย วิชา 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา หรือหมู่เรียนได้) 

 นิสิตต้องท ำกำรยืนยันกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนเว็บ
ให้แล้วเสร็จภำยในช่วงเวลำท่ีระบบก ำหนด หรือ
ภายในเวลา 17:01 – 07:00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

ระบบสารสนเทศนิสิต มก. 
https://regis.ku.ac.th 

ฝ่ายบริการการเรียน การ
สอน และการสอบ ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
โทร 0 2118 0100 ต่อ 

618036-43 

ส. 29 ก.ค. 60 

 ก าหนดการลงทะเบียนล่าช้า ส าหรับนิสิตที่ด า เนินการ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (ภาคพิเศษ) หรือยืนยันการ
ลงทะเบียนเรียน (ภาคปกติ) ไม่ทันตามวันและเวลาที่ระบบ
ก าหนดให้ 

ระบบสารสนเทศนิสิต มก. 
https://regis.ku.ac.th 

ฝ่ายบริการการเรียน การ
สอน และการสอบ ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 
โทร 0 2118 0100 ต่อ 

618036-43 

 โครงการสู่ อ้อมกอดนนทรี KU 77 โดย องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ดูก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ 

https://www.facebook.com/kusab.bk  

ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในบัตร
แบ่งกลุ่มตามที่นิสิตได้รับ 

องค์การบริหาร องค์การ
นิสิต โทร 0 2942 8200 ต่อ 

1266 

จ. 31 ก.ค. 60 
 วันเปิดภำคกำรศึกษำวิทยำเขตบำงเขน ภำคต้น ปี

กำรศึกษำ 2560  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 

ส. 5 ส.ค. 60 

 โครงการแรกพบคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 (Science @ 
1st sight part XI) 

 ดูก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ 
https://www.facebook.com/fp.smosciku 

ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 
ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ โทร 0 2562 

5555 ต่อ 3415 

จ. 7 – ศ. 11 
ส.ค. 60 

 ด าเนินการขอเทียบโอนหน่วยกิต  และเปลี่ยนแปลงการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านเอกสาร KU 3 Online ส าหรับนิสิตเข้า
ศึกษาใหม่ และนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. 
 นิสิตต้องได้รับกำรแต่งต้ังอำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำตัว

นิสิตก่อน พร้อมปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เ ก่ียวกับแผนการเรียนใหม่ ก่อน
ด าเนินการขอเทียบฯ/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 

 นิสิตต้องด าเนินการขอถอนรายวิชาที่ประสงค์จะขอ
เทียบโอนหน่วยกิต (แต่มีการลงทะเบียนเรียนที่ส านักะ
เบียนฯ จัดสรรให้) ด้วยเอกสาร KU3 Online ดว้ย 

งานบริการการศึกษา 
ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

งานบริการการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ โทร 
0 2562 5555 ต่อ 646141-5 

https://regis.ku.ac.th/
https://inter-regis.ku.ac.th/
https://regis.ku.ac.th/
https://regis.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/kusab.bk
https://www.facebook.com/fp.smosciku


แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 4 จาก 7 

วันท่ี ก ำหนดกำร สถำนท่ี / เว็บไซต์ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

พ. 9 ส.ค. 60 
 วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (เอกสาร KU 2) ออนไลน์ ผ่าน

ระบบสารสนเทศนิสิต 
ระบบสารสนเทศนิสิต มก. 
https://regis.ku.ac.th 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล โทร 0 2118 

0110 

พฤ.17 ส.ค.60 
 วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งดการเรียนการสอน

เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1)  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ โทร 0 2562 

5555 ต่อ 3415 

ส. 2 ก.ย. 60 
 วันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560  
 โครงการเฟรชชี่เดย์และเฟรชชี่ไนท์ 2017 โดย องค์การ

บริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รอก าหนดการ
อีกครั้ง 

 การเข้าแถวส่งพี่บัณฑิต และเข้าแถวรับ-ส่งเสด็จพระราช
ด าเนิน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (งดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต
ทุกชั้นปี)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ. 29 พ.ย. 60 
 วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด พ.ศ. 2560 

(งดการเรียนการสอนหลัง 15:30 น. ส าหรับนิสิตปี 1)  

หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมำยเหตุ: 
ก าหนดการที่ก ากับเครื่องหมาย  หมายถึง นิสิตใหม่ต้องด าเนินการ หรือ เข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธ์ิเปน็
นิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าหนดการที่ก ากับเครื่องหมาย  ก าหนดให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 60 ทุกคนเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน (ยกเว้นนิสิต
ที่ขอเทียบโอนช่ัวโมงกิจกรรมและมีประวัติเข้าร่วมโครงการดังกล่าว) 
  

https://regis.ku.ac.th/


แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 5 จาก 7 

ก ำหนดกำรตรวจร่ำงกำยและตรวจสุขภำพเพื่อกำรมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพุธที่ 28 มิถุนำยน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนำยน 2560 
เวลำ สำขำวิชำ เวลำ สำขำวิชำ 

09:00 – 10:00 น. ฟิสิกส ์ 09:00 – 10:00 น. ชีววิทยา สัตววิทยา 
10:00 – 11:00 น. คณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร ์

10:00 – 12:00 น. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกต ิ

และภาคพิเศษ) 11:00 – 12:00 น. 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี วิทยาศาสตร์

นิวเคลียร ์
12:00 – 13:00 น. -- พักรับประทานอาหารกลางวัน -- 12:00 – 13:00 น. -- พักรับประทานอาหารกลางวัน -- 

13:00 – 14:00 น. 
เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีบรูณาการ 

(นานาชาติ) 
13:00 – 14:00 น. พันธุศาสตร์ ชีวเคมี 

14:00 – 15:00 น. 
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ

เทคโนโลยี (นานาชาติ) 14:00 – 16:00 น. สถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
15:00 – 16:00 น. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 
หมำยเหต ุ

1. นิสิตใหม่คณะวิทยำศำสตร์ทุกคนเข้ำร่วมกำรตรวจร่ำงกำยและตรวจสุขภำพเพื่อกำรมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตามตารางที่ก าหนดไว้

ส าหรับนิสิตแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงมีรายการตรวจสุขภาพดังน้ี: ตรวจร่างกายเบื้องต้น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและดัชนีมวลรวม วัดความดัน

โลหิต ตรวจน้ าตาลในเลือด คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ท้ังนี้ กำรตรวจสุขภำพมี

ค่ำธรรมเนียมท้ังสิ้นคนละ 150.00 บำท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

2. นิสิตต้องด าเนินการงดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพ และแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิตตำมระเบียบของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3. เพื่อที่ทางคณะฯ สามารถด าเนินการดูแลนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตที่มีความประสงค์ที่จะขอย้ายสิทธ์ิบัตรทองจากภูมิล าเนามายัง

เขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้เตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย 1 ฉบับ 

4. นิสิตทุกคนสามารถรับใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการมอบตัวนิสิตใหม่ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ 

งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ในระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. 

หากมีข้อซักถามเก่ียวกับการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ติดต่องานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโทร. 0 2562 5555 ต่อ 646141-5 ได้ในวันและเวลาราชการ 

  



แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 6 จาก 7 

 

ก ำหนดกำร 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 

วันศุกร์ท่ี  21  กรกฎำคม 2560 
ณ ห้องสุธรรม  อำรีกุล อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

รอบเช้ำ  สำขำวิชำ : จุลชีววิทยำ ชวีเคมี  พฤกษศำสตร์  พันธุศำสตร์  วิทยำศำสตร์ชวีภำพรังสี  วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 
                          วิทยำศำสตร์พ้ืนพิภพ  ชีววิทยำ  สัตววิทยำ  วทิยำศำสตร์ชีวภำพและเทคโนโลยี (นำนำชำติ)  
                          เตรียมแพทย์ศำสตร์ 
 08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน  
  - นิสิตใหม่รับ หนังสอืคู่มือนิสิต/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 
   - ผู้ปกครอง รับแบบประเมิน 
 08.30 – 08.45 น.    วีดีทัศน์แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์ และแนะน ำผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 
 08.45 – 09.15 น.    พิธีเปิด  
    - คณบดีกล่ำวต้อนรับ  
         - บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ กำรพัฒนำนิสิต” 
    โดย ศ.ดร.สุภำ  หำรหนองบัว  คณบดีคณะวิทยำศำสตร ์

 09. 15  – 11. 15 น.   เรื่อง “วทิยำศำสตร์กบังำนวจิัยภำคอุสำหกรรม  Thailand 4.0.” 
    โดย วิทยำกร คุณเฉลิมวทิย์ ปสันตำ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยไร่ 
    บริษัท เกษตรไทย อิเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 11. 15 – 11.30  น.   แนะน ำ “กำรใช้ชวีิตในรั้วมหำวทิยำลัย” 
    โดย สโมสรนิสิต คณะวิทยำศำสตร์  

 
รอบบ่ำย  สำขำวิชำ : คณิตศำสตร์  เคมี  เคมีอุตสำหกรรม  เคมีบูรณำกำร (นำนำชำติ)  ฟิสิกส์  วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
    สถิติ 
 12.30 – 13.00 น.    ลงทะเบียน  
  - นิสิตใหม่รับ หนังสอืคู่มือนิสิต/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 
   - ผู้ปกครอง รับแบบประเมิน 
 13.00 – 13.15 น.    วีดีทัศน์แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์ และแนะน ำผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 
 13.15 – 13.45 น.    พิธีเปิด  
    - คณบดีกล่ำวต้อนรับ  
         - บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ กำรพัฒนำนิสิต” 
    โดย ศ.ดร.สุภำ  หำรหนองบัว  คณบดีคณะวิทยำศำสตร ์
 13.45 – 15..45 น.    เรื่อง “วทิยำศำสตร์กบังำนวจิัยภำคอุสำหกรรม  Thailand 4.0.” 
    โดย วิทยำกร คงศักด์ิ จิรำวฒัน์ ผูจ้ัดกำรอำวุโสแผนก Research Collaboration 
    บริษัท เวสเทริ์นดิจิตอน (ประเทศไทย) 
 15. 45 – 15.45 น.   แนะน ำ “กำรใช้ชวีิตในรั้วมหำวทิยำลัย” 
    โดย สโมสรนิสิต คณะวิทยำศำสตร์  
 หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



แก้ไขล่าสุด ณ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

งานบรกิารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หน้าที่ 7 จาก 7 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภำควิชำ / สำขำวิชำ / โครงกำรต่ำงๆ 

ภำควิชำ / โครงกำร วันที่ เวลำ สถำนที่ 

คณิตศาสตร์ จะแจง้ให้ทราบอกีครั้ง 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน 12 อาคาร

วิทยาศาสตร์ 45 ปี 

เคม ี
(เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีบูรณาการ) 

พ. 26 ก.ค. 2560 08:00 – 16:30 น. 
ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ 
ช้ัน 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

จุลชีววิทยา ศ. 21 ก.ค. 2560 12:00 – 16:00 น. 
ห้อง SC45–308 ช้ัน 3 

อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ป ี
ชีวเคมี ศ. 21 ก.ค. 2560 14:00 – 16:00 น. อาคารภาควิชาชีวเคมี 

พฤกษศาสตร ์ ศ. 21 ก.ค. 2560 13:00 – 16:00 น. ห้อง 211 ช้ัน 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 
พันธุศาสตร ์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2560 ติดต่อภาควิชา 

ฟิสิกส ์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2560 ติดต่อภาควิชา 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 

(วท.ชีวภาพรังสี วท.นิวเคลียร์) 
ศ. 21 ก.ค. 2560 13:00 – 16:00 น. ห้อง 121 ช้ัน 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ศ. 21 ก.ค. 2560 08:30 – 12:00 น. 
ห้องประชุม SC45–341 ช้ัน 3 

อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ป ี
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ศ. 21 ก.ค. 2560 13:00 – 16:00 น. ห้อง 412 ช้ัน 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 

สถิต ิ พฤ. 20 ก.ค. 2560 09:00 – 12:00 น. 
ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ 
ช้ัน 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

สัตววิทยา  
(ชีววิทยา สัตววิทยา) 

ศ. 21 ก.ค. 2560 13:00 – 16:00 น. ห้อง 506 ช้ัน 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ศ. 21 ก.ค. 2560 13:00 – 16:30 น. 
ห้อง SC45–307 ช้ัน 3 

อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ป ี

เตรียมแพทยศาสตร ์ จ. 17 ก.ค. 2560 08:30 – 13:00 น. 
ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ช้ัน 2 อาคารทวี 

ญาณสุคนธ์ 
หมำยเหตุ: ภาควิชาอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดการปฐมนิเทศในส่วนของภาควิชาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2562 5555 ต่อ หมายเลขตามที่ได้รับแจ้งจากระบบตอบรับอัตโนมัติ 

 


