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บันทึกจากคณบด ี
คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนิสิตใหมรุน KU80 (SC55) 

เขาสูรั้วนนทร ี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่ไดสรางองคความรูในการเปน
ศาสตรของแผนดินมาโดยตลอด นับตั้งแตวันสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 โดย
คณะวิทยาศาสตรนั้น ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 ซึ่งครบรอบ 54 ป   
ในปนี้  คณะวิทยาศาสตรของเราถือวาเปนคณะที่อยู ในระดับแถวหนาของคณะ
วิทยาศาสตรในประเทศ ไดรับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในดานการเรียนการสอน 
งานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคม เปนคณะหลักในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  คณะวิทยาศาสตรมีความมุงมั่นที่จะสรางอัตลักษณการเปนนิสิตของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปน SCI3 ซึ่ง S=Science and Technology 
C=Creativity I=Innovation I=International I=Integrity ซึ่งกระบวนการเรียนการ
สอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆที่นิสิตทุกคนจะไดรับ จะนําไปสูการสรางอัต
ลักษณ SCI3 ในตัวบัณฑิตที่จะจบออกจากคณะวิทยาศาสตรทุกคน เพื่อสรางความพรอม
และความสามารถในการแขงขันของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรในการศึกษาตอหรือใน
ตลาดงานตอไป ในปนี้ คณะวิทยาศาสตรริเริ่มโครงการ KU-Hero เพื่อสงเสริมดาน
คุณธรรม จริยธรรมและการทําความดีเพื่อสังคม ซึ่งมีความมุงหวังใหนิสิตใหมไดเขารวม
โครงการนี ้
  นอกจากนี้จะมีการเสริมสรางแนวความคิดทางสังคม เพ่ือใหนิสิตได
แสดงออกหรือระดมสมองเพ่ือใหเกิดการตกผลึกแนวความคิดเพื่อนําเสนอแกสังคมใน
ภาพรวม ซึ่งประสบการณที่นิสิตจะไดรับในชวงระยะเวลา 4 ปนี้จะมีคุณคาอยางยิ่งใน
การพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความรู เรียนรูที่จะแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นอยางชาญฉลาด 
มีความเอื้อเฟอแกผูอ่ืน มีความเปนนานาชาติ เพื่อเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ 
ชวยกันพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในนามของคณะวิทยาศาสตรขออํานวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรด
ประทานพรใหนิสิตใหมทุกทานประสบแตความสุขตลอดการศึกษา พรอมใจกันชวย
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา
ตลอดไป 
 

(รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

กรกฎาคม 2563 



สารบัญ 
 หนา 

บันทึกจากคณบดี  
ขอมูลทั่วไป  

บทนํา 1 
การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก 4 
อักษรยอชื่ออาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5 
โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตร 6 
ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 7 
หลักสูตรที่เปดสอน 15 
การวิจัย 18 
การบริการทางวิชาการ 19 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 20 
ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 21 
ศูนยคอมพิวเตอร 22 

ภาควิชา 23 

ภาควิชาคณิตศาสตร 24 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 26 
    คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร 30 
ภาควิชาเคมี 32 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 35 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) 39 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีบูรณาการ) (นานาชาติ) 47 
    คณาจารยภาควิชาเคม ี 59 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 61 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 65 
    คณาจารยภาควิชาจุลชีววิทยา 73 
ภาควิชาชีวเคมี 74 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) 79 
    คณาจารยภาควิชาชีวเคม ี 83 

  



สารบัญ   (ตอ)  

 หนา 

ภาควิชาพฤกษศาสตร 84 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาพฤกษศาสตร 88 
    คณาจารยภาควิชาพฤกษศาสตร                                                       96 
ภาควิชาพันธุศาสตร 97 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (พันธุศาสตร) 100 
    คณาจารยภาควิชาพันธุศาสตร 108 
ภาควิชาฟสิกส 109 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ฟสิกส) 112 
    คณาจารยภาควิชาฟสิกส 120 
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 122 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรชีวภาพรังสี) 125 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรนิวเคลยีร) 129 
    คณาจารยภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 137 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 138 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 142 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนตางประเทศในความรวมมือสํานักงานการศึกษา    
    เอกชนและ Yuan Ze University (YZU), Taiwan 

146 

    คณาจารยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 150 
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ 151 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ) 154 
    คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ 158 
ภาควิชาสถิติ 159 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (สถิติ) 161 
    คณาจารยภาควิชาสถิต ิ 165 
ภาควิชาสัตววิทยา 166 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา) แขนงสัตววิทยา 169 
    แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา) แขนงชีววิทยา 173 
    คณาจารยภาควิชาสัตววิทยา 177 

  



 

สารบัญ   (ตอ)  

 หนา 

ภาควิชาวสัดุศาสตร 179 
    คณาจารยภาควิชาวัสดศุาสตร 186 
Bachelor of Science Program in Bioscience and Technology 
เทคโนโลยี 

187 

(International Program)  

    Study plan Bachelor of Science Program in Bioscience 192 

    and Technology (International Program)  

    Assistant Professor 195 

เตรียมแพทยศาสตร  196 

    แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 1 
 

196 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 •  1 
 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรทางการเกษตร
แหงแรกของประเทศไทย โดยถือกําเนิดมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อป พ.ศ.
2460 ตอมาไดขยายและยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรศาสตรและพัฒนาจนกระทั่งเปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับแรกเมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486  ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคณะตามประกาศแบงสวน
ราชการและโดยสภามหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนในระดับประกาศนียบัตร  ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้  เกษตรกลางบางเขน จํานวน 15 คณะ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย และ  2 วิทยาลัยสมทบ คือ วิทยาลัยชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตนวชิระ  วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 6 คณะ  วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 4 คณะ และ 1 
วิทยาลัยสมทบ และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 คณะ 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเล็งเห็นวาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานนั้นเปนรากฐานสําคัญ
สําหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแทบทุกคณะ   จากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ไดมีมติหลักการใหมีการจัดตั้งคณะเพิ่มข้ึน คือ  
คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร  โดยรวมแผนกวิชาทางวิทยาศาสตรและภาษาที่มีอยูเดิม 
กับเปดแผนกวิชาขึ้นใหมอีกบางตามความจําเปนและจะขยายงานออกไปอีกตามสวนเพื่อใหเปน
รูปคณะที่สมบูรณข้ึน เมื่อเปนคณะใหมแลวยอมเปดโอกาสใหมีการสอนขั้นปริญญาตรีในสาขา
วิทยาศาสตรและสาขาอ่ืนๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการคนควาวิจัยในสาขานั้นๆ มากข้ึน และทํา
ใหการสอนศาสตรตางๆ ในระดับพ้ืนฐานมีมาตรฐานสูงขึ้น อุปกรณตางๆ ที่มีอยูเดิมก็จะใช
ประโยชนคุมคายิ่งขึ้น  ตอมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อทํา
หนาที่รางหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2505 โดยมี ศาสตราจารยเทอด สุปรีชากร เปนประธาน ดร.สงา สรรพศรี เปนเลขานุการ 
และมีกรรมการอีก 14 คน คือ ศาสตราจารย ดร.ทวี ญาณสุคนธ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ 
นคร ศาสตราจารยพนม สมิตานนท   ศาสตราจารยจินดา เทียมเมธ   ดร.เล็ก ธนสุกาญจน   
นายเสรี ไตรรัตน  นางสาวประชุม ทัพภะสุต  นายเฉลิมเกียรติ สุจินดา ดร.สุขุม อัศเวศน      
ดร.โอวาท นิติทัณฑประภาส ดร.ไพฑูรย อิงคสุวรรณ  ดร.ไพฑูรย เครือแกว                     นางสาว
ประไพรัตน ถิระวัฒน  และนางสลวย กรุแกว 
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 คณะกรรมการชุดน้ีไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยเสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยหลักสูตรท่ีรางครั้งแรกเปนหลักสูตร 5 ป แตสภาการศึกษาแหงชาติขอใหเปนหลักสูตร 4 ป 
เชนเดียวกับสถาบันอ่ืน และหลักสูตร 5 ปของคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็กําลงัจะ
ปรับลดเหลือ 4 ป เชนเดียวกัน ดังนั้นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตรจึงเปน
หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนอีกชุดหนึ่ง เพ่ือทําหนาที่
พิจารณาตรวจแกไขรางหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร ครั้งท่ี 
3/2506 โดยให ศาสตราจารย ดร.กําแหง พลางกูร เปนประธานกรรมการ ศาสตราจารย ดร.
ประเสริฐ ณ นคร เปนกรรมการและเลขานุการ กับมีกรรมการอีก 3 คน คือ ศาสตราจารยจรัด 
สุนทรสิงห ดร.ประดิษฐ เช่ียวสกุล   และศาสตราจารย ดร.ทวี ญาณสุคนธ ในที่สุดการ
ดําเนินการก็เสร็จเรียบรอยเสนอตอสภาการศึกษาแหงชาติ จนกระทั่งไดมีประกาศตามความใน
พระราชกฤษฎีกาจัดแบงคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2509   ซึ่งไดใหไว ณ วันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2509 เปนปที่ 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ในมาตรา 2 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดระบุใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งไดประกาศไวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 83 ตอนที่ 22 หนา 228-232 
ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 ดังน้ันจึงไดถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 เปนวันกอตั้งคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร นับเปนคณะที่ 7 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร มีที่ทําการอยูตึกหอสมุดเกาหลังตึกพืชพรรณ 
ปจจุบันเปนสํานักงานของศนูยพัฒนาและวางแผนการเกษตรของอาเซยีน โดยมี ศาสตราจารย ดร.
ทวี ญาณสุคนธ  เปนคณบดีคนแรก และดร.สนิท ทองสงา เปนเลขานุการคณะคนแรก เมื่อ
เริ่มแรกคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร ประกอบดวย 6 แผนกวิชากับ 1 หนวยงาน คือ 

 1. แผนกวิชาเคมี  โดยมี ศาสตราจารย ดร.กฤษณา ชุติมา เปนหัวหนาแผนกวิชา มี

สํานักงานอยูที่ตึกเคมี (ปจจุบันเปนกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร)  และเปนแผนกที่ไดโอน

มาจากคณะเกษตร 

 2. แผนกวิชาคณิตศาสตร  โดยมี นายชลิต เวชชาชีวะ เปนหัวหนาแผนกวิชา มี

สํานักงานอยูที่อาคารช่ัวคราวช้ันเดียว ตรงขามกับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (ปจจุบัน

รื้อไปแลว) และเปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม 

 3. แผนกวิชาชีววิทยา โดยมี ศาสตราจารย ดร.ทวี ญาณสุคนธ เปนหัวหนาแผนก

วิชา มีสํานักงานอยูที่ตึกชีววิทยาเกาหนาอนุสาวรียหลวงสุวรรณฯ (ไดเปลี่ยนช่ือเปนอนุสาวรีย

บูรพาจารย สามเสือแหงเกษตรในป 2538) และเปนแผนกที่ไดโอนมาจากคณะเกษตร  
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 4. แผนกวิชาฟสิกส โดยมี นายวิฑูรย หงษสุมาลย เปนหัวหนาแผนกวิชา มี

สํานักงานอยูที่อาคารเกษตรวิศวกรรม ปจจุบันคือบริเวณที่เปนอาคารอินทรีจันทรสถิตย และ

เปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม 

 5. แผนกวิชาภาษา โดยมี นางสาวประชุม ทัพภะสุต เปนหัวหนาแผนกวิชา มี

สํานักงานอยูที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี ปจจุบันเปนตึกวิจัยนิวเคลียรเทคนิคการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร และเปนแผนกที่ไดโอนมาจากคณะเกษตร 

 6. แผนกวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยมี ดร.นิพนธ คันธเสวี เปนหัวหนา

แผนกวิชา มีสํานักงานอยูที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรีช้ันบน และเปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม 

 7. หนวยพลังงานปรมาณู โดยมี ดร.อรรถ นาครทรรพ เปนหัวหนาหนวย มี

สํานักงานอยูที่เรือนรุกขรังสีหลังตึกชีววิทยาเกา  

 ในขณะนั้น สํานักเลขานุการคณะยังไมเปนสวนราชการ  
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การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก 

 ใน พ.ศ. 2509  คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร มีหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติเปดสอน 
2 สาย คือ 
 1. สายวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร) เปนหลักสูตร 4 ป
(145 หนวยกิต) มีสาขาใหเลือกหลายสาขา ไดแก พฤกษศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา อินทรีย
เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร    
 2. สายศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร) และหลักสูตรศิลป
ศาสตร (มนุษยศาสตร) ทั้งสองหลักสูตรเปนหลักสูตร 4 ป(145 หนวยกิต)   
 ในป พ.ศ. 2509 คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตรไดรับนิสติเฉพาะสายวิทยาศาสตร
เทานั้น และแผนกวิชาที่พรอมจะรับนิสิตเขาศึกษาในสาขาวิชาเอกมีเพียง 2 แผนกวิชาคือ แผนก
เคมี และแผนกชีววิทยา ดังน้ันบัณฑิตรุนแรกที่จบการศึกษาสวนใหญจะจบทางดานเคมีและจุล
ชีววิทยา   ตอมาในป พ.ศ. 2510 ไดรับนิสิตสายศิลปศาสตร และปเดียวกันนี้ก็เปดสอนระดับ
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) วท.ม. (พฤกษศาสตร) วท.ม. (ชีววิทยา) และวท.ม. (จุลชีววิทยา) 
รวม 4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร (ขณะนั้นยังไมมีบัณฑิตวิทยาลัย) ในป 
พ.ศ. 2512 มีมหาบัณฑิตจบการศึกษารุนแรก 8 คน สวนนิสิตปริญญาตรี รุนแรกสําเร็จ
การศึกษาในป พ.ศ. 2512 จํานวน 1 คน ในป พ.ศ. 2513 จํานวน 32 คน และในปถัดมา พ.ศ. 
2514 บัณฑิตสายศิลปศาสตรรุนแรกสาํเร็จการศึกษา จํานวน 22 คน เปนสาขาสังคมศาสตร 13 
คน สาขามนุษยศาสตร 9 คน ในป พ.ศ. 2514 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกใหเปนสากลนิยม
คือ เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก วท.บ. (วิทยาศาสตร) มาเปน วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.บ. (เคมี) 
วท.บ. (ฟสิกส) วท.บ. (ชีววิทยา) วท.บ. (สถิติ)   สวนสายศิลปศาสตร เปดสอน 2 ปริญญาคือ 
ศศ.บ. (ภาษา) ศศ.บ. (คณิตศาสตร) และยกเลิกปริญญา ศศ.บ. (สังคมศาสตร) ศศ.บ. 
(มนุษยศาสตร) ไป 
 พ.ศ. 2517 ภาควิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดโอนไปสังกัดคณะสังคมศาสตร 
ซึ่งตั้งขึ้นในปนั้น พรอมทั้งโอนนิสิตช้ันปที่ 1 ท่ีรับเขามาในสายศิลป-คณิต ไปสังกัดคณะ
สังคมศาสตร สวนนิสิตสาขาศิลป-ภาษา ยังคงอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาไดโอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร จึงโอนนิสิตสายศิลป-
ภาษา ทั้งหมดไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร จึงไดเปลี่ยนช่ือ
มาเปน คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 
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อักษรยอช่ืออาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

AG ตึกคณะเกษตร HORT ภาควิชาพืชสวน 
AI ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร HUM ตึกคณะมนุษยศาสตร 
AQ ตึกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา LH1 ศูนยเรียนรวม 1 
BA ตึกคณะบริหารธุรกิจ LH2 ศูนยเรียนรวม 2 
Biochem ตึกชีวเคม ี LH3 ศูนยเรียนรวม 3 
CA ตึกศิลปนิเทศ LH4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
Chem     ตึกเคม ี     4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ 
 (อาคารกฤษณา ชุติมา) LIBS สํานักหอสมุด 
DEPT หองเรียนที่ภาควิชา MG ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร 
E ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร MS ตึกวิทยาศาสตรทางทะเล 
EC ตึกคณะเศรษฐศาสตร Phys ตึกฟสิกส 
ED ตึกคณะศึกษาศาสตร SC อาคารสุขประชา วาจานนท 
FE ตึกวิศวกรรมปาไม SCL อาคารทวี ญาณสุคนธ 
FI ตึกคณะประมง                         SC45 อาคาร 45 ป คณะวิทยาศาสตร 
FIP ตึกผลติภัณฑประมง SMC ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร 
FM ตึกการจัดการปาไม SOC ตึกคณะสังคมศาสตร 
FP1 ตึกวนผลิตภัณฑ 1 SOIL ตึกปฐพี 
FP4 ตึกวนผลิตภัณฑ 4 THIEM ตึกเทียม คมกฤส 
HE ตึกคหกรรมศาสตร V ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร 
R    ตึกคณะสถาปตยกรรมศาสตร VINIT ตึกวินิจวนันดร 
  Zoo อาคารภาควิชาสัตววิทยา 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
 

  คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 
  รองคณบดี 

 ผูชวยคณบดี 

สํานักงาน 
เลขานุการคณะ 

 

ภาควิชา 
13 ภาควิชา 

ศูนยวิจัยนิวเคลียร 
และเทคโนโลยี 

 



คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 •  7 
 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณบดี 

รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน 
 

 
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

รศ.ดร.อรินทิพย  ธรรมชัยพเินต 

 
รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 

ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล 

 
 

 

 



8  • คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 
 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
รองคณบดีฝายแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดร.สรุิยา  ณ หนองคาย 

 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.สุธารัตน  โชติกประคลัภ 

 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
ผศ.ดร.จริน  กาญจนวรินทร 

 
รองคณบดีฝายบริการการศศึกษา 

ผศ.สายใจ  ชาญเศรษฐิกุล 

 
รองคณบดีฝายภาพลักษณองคกร 

ผศ.ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล 

 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและ

ทรัพยสินทางปญญา 
ผศ.ดร. สมฤดี  สักการเวช            
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   ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
รศ.ดร.วรรณวิภา  วงศแสงนาค 

 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต พสวท.  

และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร 
ผศ.ดร. นันทนา  สีสุข 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผูชวยคณบดีฝายประสานงานโรงเรียน 
ผศ.ดร. บุญธนา  วรรณเลิศ 

 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
อาจารยพงษศักดิ์  โลวมั่นคง 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและ
ทรัพยสินทางปญญา 

ดร.ศรญิญา  ไพศาลสมบติั 

 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
ผศ.ดร.ไพบลูย  เงนิมีศร ี
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   ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
ผูชวยคณบดีฝายความปลอดภัยและ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
ผศ.ดร. วิชชา  อิ่มอราม 

 
ผูชวยคณบดีฝายประสานงานธุรกิจ 

ผศ.พบสิทธิ์  กมลเวชช 

 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานวัตกรรม 

ดร.วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ 

 
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

รศ.ดร.พิทักษ  เช้ือวงศ 
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หัวหนาภาควิชา 

 
คณิตศาสตร 

ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย 

 
เคมี 

รศ.ดร.วราภรณ  พาราสุข 

 
จุลชีววิทยา 

ผศ.ดร.เยาวภา  อรามศิริรุจิเวทย 

 
ชีวเคมี 

ผศ.ดร.ศศิมนัส  อุณจักร 

 
พฤกษศาสตร 

ผศ.ดร.ณัฏฐา  เสนีวาส 

 
พันธุศาสตร 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน 

 
ฟสิกส 

ผศ.ดร.พงศกร  จันทรัตน 

 
รังสีประยุกตและไอโซโทป 
ดร.ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ  

 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
ผศ.ดร.ผกาเกษ  วัตุยา   
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   หัวหนาภาควิชา 

 
วิทยาศาสตรพื้นพิภพ 
ผศ.อรรณพ  หอมจันทร 

 
วัสดุศาสตร 

ผศ.ดร.วรรณวิมล  ปาสาณพันธ 

 
สถิติ 

ดร.สดุารัตน  นิจสุนกิจ 

 

สัตววิทยา 
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประเภทอาจารยประจํา  
โดยการเลือกต้ัง 

 
ผศ.ดร.ภาสกร  ปนานนท 

 
รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย 

 
ผศ.ดร.ไพบูลย  เงินมีศร ี

 
 

สํานักงานเลขานุการ 
  

 

 

   
 
 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร 
นางสาวพนัฐศิกาญจน เชาวลติ 
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คณะกรรมการประจําคณะ 

 

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ประธานคณะกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ 
 4. หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร กรรมการ 

5. หัวหนาภาควิชาเคม ี กรรมการ 

6. หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

7. หัวหนาภาควิชาชีวเคมี กรรมการ 

8. หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร กรรมการ 

9. หัวหนาภาควิชาพันธุศาสตร กรรมการ 

10. หัวหนาภาควิชาฟสิกส กรรมการ 

11. หัวหนาภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป กรรมการ 

12. หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กรรมการ 

13. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ กรรมการ 

14. หัวหนาภาควิชาวัสดุศาสตร กรรมการ 

15. หัวหนาภาควิชาสถิติ กรรมการ 

16. หัวหนาภาควิชาสัตววิทยา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.ไพบูลย  เงินมีศร ี กรรมการ 

18. ผศ.ดร.ภาสกร  ปนานนท กรรมการ 

19. รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย กรรมการ 

20. ดร.สุริยา  ณ หนองคาย กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรที่เปดสอน 

 คณะวิทยาศาสตรเปดสอนหลักสูตรตางๆ รวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ประกอบดวย 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
12 หลักสูตร ดังนี ้ 
 ระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร 

1. วท.บ. (คณิตศาสตร) 
2. วท.บ. (เคมี) 
3. วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
4. วท.บ. (เคมีบูรณาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
5. วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
6. วท.บ. (ชีวเคมี) 
7. วท.บ. (ชีววิทยา) แขนงชีววิทยาและแขนงสัตววิทยา 

8. วท.บ. (พันธุศาสตร) 
9. วท.บ. (พฤกษศาสตร) 
10. วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพรังสี) 
11. วท.บ. (วิทยาศาสตรนิวเคลียร) 
12. วท.บ. (ฟสิกส) 
13. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
14. วท.บ. (วิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ) 
15. วท.บ. (สถิติ) 
16. วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี) (หลักสตูรนานาชาติ) 
17. หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร (1 ป)  
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หลักสูตรที่เปดสอน  (ตอ)  

ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร 
1. วท.ม. (คณิตศาสตร) 
2. วท.ม. (เคมี) 
3. วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
4. วท.ม. (ชีวเคมี) 
5. วท.ม. (ชีววิทยา) 
6. วท.ม. (พฤกษศาสตร) 
7. วท.ม. (พันธุศาสตร) 
8. วท.ม. (ฟสิกส) 
9. วท.ม. (มาตรวิทยา) 
10. วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป) 
11. วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
12. วท.ม. (วิทยาการวัสดุนาโน) 
13. วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
14. วท.ม. (สถิติ) 
15. วท.ม. (สัตววิทยา) 
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หลักสูตรที่เปดสอน  (ตอ) 

ระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร 
1. ปร.ด. (เคมี) 
2. ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
3. ปร.ด. (ชีวเคมี) 
4. ปร.ด. (พฤกษศาสตร) 
5. ปร.ด. (พันธุศาสตร) 
6. ปร.ด. (ฟสิกส) 
7. ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) (นานาชาติ) 
8. ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
9. ปร.ด. (สถิติ) 
10. ปร.ด. (สัตววิทยา) 
11. ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
12. ปร.ด. (วิทยาการวัสดุนาโน) 
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การวิจยั 

 คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยทั้งงานวิจัย

วิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกตในทุกๆ สาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

และมีแผนสงเสริมการทํางานวิจัยแบบบูรณาการที่มุงเนนการนําผลไปพัฒนาประเทศมากขึ้น 

 ตัวอยางงานวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เชน งานวิจัยที่เก่ียวกับพันธุกรรมของจุลินทรีย 

พืช และสัตว   งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียพืชและสัตว ในระดับสปชีส

และพันธุกรรม   งานวิจัยทางดานสรีรวิทยา การเจริญเติบโตพัฒนาการ และการผลิตสารสําคัญ

บางชนิดของจุลินทรีย พืช และสัตว การวิจัยสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลในการปองกันและ

รักษาโรคคน สัตว และพืช   งานวิจัยทางดานเคมีเชิงฟสิกส   งานวิจัยทางดานเคมีอนินทรีย

สังเคราะห   งานวิจัยทางดานเคมีสนเทศศาสตร   งานวิจัยเกี่ยวกับอัญมณี   งานวิจัยทางดาน

คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน การสรางบทเรียนบนเว็บ การสืบคนสารสนเทศขาม

ภาษา การหากลุมคํา หัวเรื่อง และยอความภาษาไทย การทําเหมืองขอมูล และงานวิจัยทางดาน

อิเล็กทรอนิกส 

 สําหรับงานวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตครอบคลุมทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดลอม 

 ตัวอยางงานวิจัยดานการเกษตร เชน คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ 

(ขาวโพด กลวยไม มะกอก และพืชอาหารสัตว) โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ   การวิจัยเพ่ือพัฒนา

หมอนไหม   การวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ําจืด และการวิจัยเก่ียวกับปุยชีวภาพ 

 ตัวอยางงานวิจัยดานอุตสาหกรรม เชน การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย 

และพืช เชน การผลิตกรดอินทรีย การผลิตสีโดยเชื้อราโมแนสคัสและสาหราย การผลิตเซลล

และสารที่ใชในอาหารสัตวโดยจุลินทรีย การผลิตสารออกฤทธ์ิชีวภาพ การผลิตเอทานอล

เช้ือเพลิง และการผลิตเอนไซม 

 ตัวอยางงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ผลของสภาวะทางน้ําและสารอาหารท่ีมีตอปลา

ในแมน้ําโขง เทคโนโลยีสะอาด การกําจัดนํ้าเสียและวัสดุเหลือทิ้ง การพัฒนาชุดตรวจสอบ

สารพิษในน้ํา การใชไบรโอซัวเปนตัวบงช้ีคุณภาพน้ํา และการใชหญาแฝกดูดซับโลหะหนัก 
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การบริการทางวิชาการ 

 คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก ให
คําปรึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   ใหคําปรึกษาและบริการดานฟสิกส   บริการฉายรังสี
แกมมา บริการจําแนกพรรณไม   บริการผลิตผงสปอรเช้ือราสําหรับอุตสาหกรรมหมัก           
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนตน 
 คณะวิทยาศาสตรจัดใหมีการฝกอบรมระยะสั้นแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย 
นักวิจัย และบุคคลท่ัวไป ไดแก การอบรมโอลิมปกวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร   การ
ฝกอบรมคอมพิวเตอร   การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชในภาคฤดูรอน   
มีการฝกอบรมวิชาชีพแกบุคคลทั่วไป ไดแก การทําเชื้อเห็ด   การทําอาหารหมักพื้นเมือง   การ
ผลิตผงสปอรเชื้อรา และการผลิตไวน เปนประจําทุกป   นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาประชุม
วิชาการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการในวิทยาศาสตรสาขาตางๆ 
รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัยและความรูทางวิชาการที่เปนประโยชนตอสงัคม มีการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ทางระบบสารสนเทศท่ีโฮมเพจของคณะวิทยาศาสตร 
www.sci.ku.ac.th 
 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรใหความรวมมือดานการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให
อาจารย ผูทรงคุณวุฒิของคณะเปนวิทยากรบรรยายพิเศษตางๆ ใหกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอีกดวย 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 คณะวิทยาศาสตรมีแนวทางในการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมใหแกนิสิตหลายรูปแบบ  
นอกจากการสอนวิชาการในชั้นเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแลว ยังมีการจัดกิจกรรม 
เชน พิธีทําบุญเลี้ยงพระในวันสถาปนาคณะฯ   งานรดนํ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต   โครงการ
ไหวพระทัศนาโบราณสถาน   งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ   การแขงขันกีฬานองพ่ี 
เพื่อฝกใหท้ังนิสิตและบุคลากรมีใจเปนนักกีฬา  กิจกรรมเหลานี้จะชวยปลูกฝงความคิดและ
แนวทางประพฤติที่ถูกตองใหนิสิตใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดถือวัฒนธรรมไทยเปน
หลัก 
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ความรวมมือทางวิชาการ 
กับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 

 คณะวิทยาศาสตรมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
และสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ในรูปแบบทุนการศึกษา ทุน
ฝกอบรม การฝกอบรมและดูงาน ทุนอุดหนุนการวิจัย การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ บุคลากรและ
นิสิตรวมทั้งการจัดตั้งโครงการวิจัยรวมเปนจํานวนมากในแตละป ตัวอยางเชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ University of Vienna, Tokyo 
University, Osaka University, RIKEN (The Institute of Physical and Chemical 
Research), University of Porto, University of Bristol, University of Stratheclyde, 
Oregon State University, Washington University at St.Louis, University of Karlsruhe, 
Martin-Luther University, Universit’e Bordeaux  เปนตน นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตรได
จัดกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีไปดูงานในสถาบันช้ันนําใน
ตางประเทศ 

   

    
 
 
 
 
 

  



22  • คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 
 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 ศูนยคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตั้งอยูที่ ช้ัน 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ (ติดกับ
หองสมุด) เปนหนวยงานกลางในการใหบริการคอมพิวเตอรแกอาจารย นิสิตและบุคลากรทุกคน
ในคณะวิทยาศาสตร ซึ่งมีบริการตางๆ ดังนี ้
 1. บริการคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  
 2. บริการสารสนเทศ 
 3. บริการเครือขายอินเตอรเน็ต 
 4. บริการใหคําปรึกษาปญหา-บํารุงรักษาคอมพิวเตอร และคําแนะนําการใชงาน 
 5. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใชในการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร และการฝกอบรมตางๆ 
 ภายในศูนยคอมพิวเตอรมีอุปกรณคอมพวิเตอรและอุปกรณเครอืขายที่จัดใหบริการแก
ผูใชซึ่งเปนอุปกรณท่ีดีและทันสมัย 
 อาจารย นิสิตและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรทุกคน สามารถใชบริการได โดยลงช่ือ
เขาใชบริการทุกครั้ง แตงกายสุภาพเรียบรอย ไมนําอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทาน
ภายในหอง และตองปฏิบัติตามระเบียบของศูนยคอมพิวเตอรอยางเครงครัด 
 เวลาเปดทําการ คือ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. 
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ภาควิชาฟสิกส 

 ภาควิชามีที่ทําการอยูที่ตึกฟสิกส (ตึก PHY) ซึ่งเปนอาคาร 5 ชั้น และตึกปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (ตึก SCL) ชั้นที่ 4 และ 5   ภาควิชามีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหเปน
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  มีความเปนผูนํา 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสามารถปรับตนใหเขากับสถานภาพทางสังคม ชุมชน และ
องคกรที่สังกัดไดดี เพื่อที่จะใชความรูความสามารถท่ีไดรับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพในสาย
งานระดับตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตน
ใหเปนผูประกอบการที่ดีในอนาคต   สามารถติดตามความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีเพ่ือมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและภารกิจของตนไดอยางเหมาะสม ตลอดจน
สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เก่ียวของไดอยางดี 
 นิสิตท่ีเรียนในหลักสูตร วท.บ. (ฟสิกส) จะไดเรียนรูเก่ียวกับ กฎ หลัก และทฤษฎีทาง
ฟสิกสซึ่งเปนกลไกควบคุมการเกิดปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ตั้งแตสิ่งเล็กท่ีสุดในอะตอมไป
จนถึงจักรดารา สนาม พลังงาน และสสาร   การเรียนฟสิกสในภาคทฤษฎี จะไดความรูทาง 
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรไปดวย   การเรียนฟสิกสในภาคปฏิบัติ นิสิตจะไดทดลอง
ศึกษาปรากฏการณตางๆ โดยใชเครื่องวัดที่มีคุณภาพสูงในหองทดลองฟสิกสยุคใหม หองทดลอง
ไฟฟาแมเหล็ก หองทดลองอิเล็กทรอนิกส เปนตน   ทําใหมีทักษะการวัดปริมาณตางๆ และ
ทักษะกระบวนการทดลองควบคูกันไป    หลักสูตรไดจัดวิชาเฉพาะเลือกเปนกลุมวิชา เพื่อ
สงเสริมความถนัดเฉพาะดานโดยเนนใน 5 กลุมวิชา ไดแก  
 1. กลุมวิชาฟสิกสเชิงวัสดุศาสตรและสารควบแนน  

 2. กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎีและฟสิกสเชิงคํานวณ  

 3. กลุมวิชาฟสิกสนิวเคลียรประยุกตและฟสิกสนิวเคลียร-ฟสิกสอนุภาค  

 4. กลุมวิชาฟสิกสเชิงพลังงานและสิ่งแวดลอม  

 5. กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส มาตรวิทยาและวิชาการเครื่องมือ   

นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกอ่ืนที่นาสนใจอีกจํานวนมาก  
 ภาควิชาฟสิกสเปดยังเปดสอนใน ระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.(ฟสิกส) และ
หลักสูตร วท.ม.(มาตรวิทยา) และระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.(ฟสิกส)    เปนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยสาขาตางๆ รองรับ   ปจจุบันคณาจารยของ
ภาควิชามีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติมากกวาปละ 10 เรื่อง 

 คณาจารยในภาควิชาฟสิกสมกีารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
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 Biophysics and Chemical Physics 
 Computational Physics and Nanoscale Simulation 
 Condensed Matter Physics 
 Energy resource and Environmental Physics 
 Laser Application and Technology 
 Liquid crystals 
 Magnetic and Magneto-optic Material 
 Metrology and Physics of Instrumentation 
 Nanophysics and Nano-material 
 Nuclear Physics and Radiation Physics 
 Optometry 
 Physics of Gemology 
 Physics of Polymers 
 Quantum optics and Quantum Information 
 Quantum Physics 
 Synchrotron Radiation Physics 

 บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากภาควิชา สามารถทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ไดหลายแหง เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ตางๆ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ องคกรเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
โทรคมนาคม การสื่อสาร การผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เปนตน 
 ภาควิชาฟสิกส มีทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนิสิตที่เรียนดีแตขาดแคลน โดยใหมา
ชวยงานของภาควิชา เชน เปนผูชวยสอน หรือผูชวยเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ ซึ่งจะทําใหได
ประสบการณเกี่ยวกับอุปกรณการทดลองและการใชเคร่ืองมือเคร่ืองวัดตางๆ อกีดวย 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 

แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา    
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01403113 เคมีพ้ืนฐาน I    3(3-0-6) 
01417111 แคลคูลัส I    3(3-0-6) 
01420111 ฟสิกสทั่วไป I    3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-3-2) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  3(  -  -  ) 
  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -   -  ) 
  รวม          18(  -  -  ) 
 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01371111 สื่อสารสนเทศ    1(1-0-2) 
01403115 เคมีพ้ืนฐาน II    3(3-0-6) 
01403118 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1(0-3-2) 
01417112 แคลคูลัส II    3(3-0-6) 
01420112 ฟสิกสทั่วไป II    3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II    1(0-3-2) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -  -  ) 
รวม                 19(  -  -  ) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01417241 แคลคูลัส III    3(3-0-6) 
01420211 กลศาสตร I    3(3-0-6) 
01420221 ฟสิกสยุคใหม    3(3-0-6) 
01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน   2(2-0-4) 
01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีด ี  3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  1(  -  -  ) 

วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -  -  ) 
รวม                     20(  -  -  ) 

 
 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I   3(3-0-6) 
01420261 แมเหล็กไฟฟา I    3(3-0-6) 
01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา    3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
  วิชาเฉพาะเลือก    3(  -  -  ) 
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทย 
  และพลเมืองโลก      3(  -  -  ) 

รวม                20(  -  -  ) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420321 กลศาสตรควอนตัม I   3(3-0-6) 
01420331 อุณหพลศาสตร    3(3-0-6) 
01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2)  
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหง 
  ผูประกอบการ      1(  -  -  ) 
  วิชาเฉพาะเลือก              12(  -  -  ) 

รวม                20(  -  -  ) 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420366  ฟสิกสของคลื่น    3(3-0-6) 
01420332 กลศาสตรสถิต ิ    3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาทั่วไป 
  กลุมสาระสุนทรียศาสตร   3(  -  -  ) 

วิชาเฉพาะเลือก    3(  -  -  ) 
รวม      12(  -  -  ) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420497  สัมมนา     1 
วิชาเฉพาะเลือก    6(  -  -  ) 
วิชาเลือกเสร ี    3(  -  -  ) 
รวม                10(  -  -  ) 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420499  โครงงานฟสิกส     3 
วิชาเฉพาะเลือก     3(  -  -  ) 
วิชาเลือกเสร ี     3(  -  -  ) 
รวม       9(  -  -  ) 
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แผนการศึกษาแบบมีสหกจิศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01403113 เคมีพ้ืนฐาน I    3(3-0-6) 
01417111 แคลคูลัส I    3(3-0-6) 
01420111 ฟสิกสทั่วไป I    3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-3-2) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  3(  -  -  ) 
  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -   - ) 
  รวม                 18(  -  -  ) 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01371111 สื่อสารสนเทศ    1(1-0-2) 
01403115 เคมีพ้ืนฐาน II    3(3-0-6) 
01403118 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1(0-3-2) 
01417112 แคลคูลัส II    3(3-0-6) 
01420112 ฟสิกสทั่วไป II    3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II    1(0-3-2) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -  -  ) 
รวม                     19(  -  -  ) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01417241 แคลคูลัส III    3(3-0-6) 
01420211 กลศาสตร I    3(3-0-6) 
01420221 ฟสิกสยุคใหม    3(3-0-6) 
01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน   2(2-0-4) 
01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  1(  -  -  ) 

วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -  -  ) 
รวม                   20(  -  -  ) 

 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I   3(3-0-6) 
01420261 แมเหล็กไฟฟา I    3(3-0-6) 
01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา    3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
  วิชาเฉพาะเลือก    3(  -  -  ) 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก      3(  -  -  ) 
รวม                      20(  -  -  ) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420321 กลศาสตรควอนตัม I   3(3-0-6) 
01420331 อุณหพลศาสตร    3(3-0-6) 
01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
  วิชาศึกษาทั่วไป 
  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    1(  -  -  ) 
  วิชาเฉพาะเลือก                 12(  -  -  )  

รวม                   20(  -  -  ) 
 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420366  ฟสิกสของคลื่น    3(3-0-6) 
01420332 กลศาสตรสถิต ิ    3(3-0-6) 

วิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมสาระสุนทรียศาสตร   3(  -  -  ) 

  วิชาเฉพาะเลือก    3(  -  -  ) 
วิชาเลือกเสร ี    3(  -  -  ) 
รวม                  15(  -  -  ) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420490 สหกิจศึกษา    6 
รวม      6 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420497 สัมมนา     1 
01420499  โครงงานฟสิกส    3 

วิชาเฉพาะเลือก    3(  -  -  ) 
วิชาเลือกเสร ี    3( -  -  ) 
รวม                  10(  -  -  ) 
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คณาจารยภาควิชาฟสิกส 

ชื่อ-นามสกุล                     รหัสอาจารยที่ปรึกษา           อีเมล 

รองศาสตราจารย 

รศ.ดร.สุธี  บุญชวย     D8044          fscistb@ku.ac.th 
รศ.ดร.สรุศักดิ์  เชียงกา  D8035          fscissc@ku.ac.th 
รศ.ดร.จิรศักดิ์  วงศเอกบุตร D8048       jirasak.w@ku.ac.th  
รศ.ดร.จิรโรจน  ต.เทียนประเสริฐ D8014       horawut@ku.ac.th 

รศ.ดร.บําเหน็จ   สุดชมโฉม D8050     bumned@hotmail.com 

รศ.ดร.ศิริกาญจนา  ทองม ี  D8025          fscisjn@ku.ac.th 
รศ.ดร.วัชรี  รัตนสกลุทอง D8012          fsciwrr@ku.ac.th 
รศ.ดร.ชัชวาล   วงศชูสุข  D8049   chatchawal.w@ku.ac.th 

ผูชวยศาสตราจารย 

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  วีระภาสพงษ D8031          fscitsv@ku.ac.th 
ผศ.ดร.นพฤทธ์ิ   จินันทุยา  D8001         fscinpr@ku.ac.th 
ผศ.ดร.จริน  กาญจนวรินทร D8006          fscijro@ku.ac.th 
ผศ.ดร.สมาน  มงคลสกลุวงศ D8034       fscismm@ku.ac.th 
ผศ.ดร.พงศกร  จันทรัตน  D8042          fscipsj@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ณัฐพร  ฉัตรแถม  D8005         fscinpc@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ชัยยะ  เหลืองวิริยะ D8004             ocyl@ku.ac.th 
ผศ.ดร.วีรพัฒน   พลอัน  D8047        fsciwpp@ku.ac.th 
ผศ.มาลี   สุทธิโอภาส D8032         fscimls@ku.ac.th 
ผศ.ดร.เฉลิมพล  กาญจนวรินทร D8043         fscicpk@ku.ac.th 
ผศ.ดร.สุธารัตน  โชติกประคลัภ D8039          sutharat.c@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ภาคภูมิ   เรือนจันทร D8021           fscippr@ku.ac.th 
ผศ.ดร.วิวัฒน  วงศกอเก้ือ D8041       fsciwww@ku.ac.th  
ผศ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา D8046         fsciacp@ku.ac.th 
ผศ.ดร.อดิศักดิ์   บุญชื่น  D8053         fsciasb@ku.ac.th 
ผศ.ดร.สโุกสินทร   ทองรัตนาสิร ิ D8052     sukosin@gmail.com 
ผศ.ภุชงค  กิจอํานาจสุข D8040  fscipuki@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ปพิชญา  ชัยสกุล  D8056  fscipac@ku.ac.th 



คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563 •  121 
 

คณาจารยภาควิชาฟสิกส (ตอ) 

ชื่อ-นามสกุล                        รหัสอาจารยที่ปรึกษา          อีเมล 

อาจารย 

ดร.มณีเนตร  เวชกามา  D8018     autstar@yahoo.com 
ดร.นพฤทธ์ิ  สมบูรณกิตติชัย D8054        fscinrso@ku.ac.th 
ดร.พีระ   พงษกิติวณิชกุล D8055  peerious2@gmail.com 
ดร. วิทชุกร ภูทอง  D8057  witchukorn.ph@ku.ac.th 
ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท D8058  daungruthai.j@ku.ac.th  
ดร. ธีรภัทร วัชรธาราพงศ D8059           teeraphat.wat@ku.ac.th 
ดร. สรศักดิ ์ พันธุผัก  D8060  sorasak.pha@ku.ac.th 
อ.กุลพันธ  พิมพสมาน D8008        fsciklpp@ku.ac.th 
อ.สิทธิชัย  ปนกาญจนโรจน D8016          fscispr@ku.ac.th 
 

 

 

 

 

  






