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บันทึกจากคณบดี
คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนิสิตใหมรุน KU80 (SC55)
เขาสูรั้วนนทรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่ไดสรางองคความรูในการเปน
ศาสตรของแผนดินมาโดยตลอด นับตั้งแตวันสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 โดย
คณะวิทยาศาสตรนั้น ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 ซึ่งครบรอบ 54 ป
ในป นี้ คณะวิ ท ยาศาสตร ข องเราถื อ ว า เป น คณะที่ อ ยู ใ นระดั บ แถวหน า ของคณะ
วิทยาศาสตรในประเทศ ไดรับการยอมรับ ในระดับสากล ทั้งในดานการเรียนการสอน
งานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคม เปนคณะหลักในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตรมีความมุงมั่นที่จะสรางอัตลักษณการเปนนิสิตของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปน SCI3 ซึ่ง S=Science and Technology
C=Creativity I=Innovation I=International I=Integrity ซึ่ ง กระบวนการเรี ย นการ
สอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆที่นิสิตทุกคนจะไดรับ จะนําไปสูการสรางอัต
ลักษณ SCI3 ในตัวบัณฑิตที่จะจบออกจากคณะวิทยาศาสตรทุกคน เพื่อสรางความพรอม
และความสามารถในการแขงขันของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรในการศึกษาตอหรือใน
ตลาดงานต อไป ในป นี้ คณะวิ ทยาศาสตรริเริ่ มโครงการ KU-Hero เพื่ อ ส ง เสริ มดา น
คุณธรรม จริยธรรมและการทําความดีเพื่อสังคม ซึ่งมีความมุงหวังใหนิสิตใหมไดเขารวม
โครงการนี้
นอกจากนี้ จ ะมี ก ารเสริ ม สร า งแนวความคิ ด ทางสั ง คม เพื่ อ ให นิ สิ ต ได
แสดงออกหรือระดมสมองเพื่อใหเกิดการตกผลึกแนวความคิดเพื่อนําเสนอแกสังคมใน
ภาพรวม ซึ่งประสบการณที่นิสิตจะไดรับในชวงระยะเวลา 4 ปนี้จะมีคุณคาอยางยิ่งใน
การพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความรู เรียนรูที่จะแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นอยางชาญฉลาด
มีความเอื้อเฟอแกผูอื่น มีความเปนนานาชาติ เพื่อเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ
ชวยกันพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ในนามของคณะวิ ท ยาศาสตร ข ออํ า นวยพรสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายโปรด
ประทานพรใหนิสิตใหมทุกทา นประสบแตความสุขตลอดการศึกษา พรอมใจกัน ชว ย
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา
ตลอดไป
(รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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บทนํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตร
แหงแรกของประเทศไทย โดยถือกําเนิดมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อป พ.ศ.
2460 ต อ มาได ข ยายและยกฐานะเป น วิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละพั ฒ นาจนกระทั่ ง เป น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับแรกเมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคณะตามประกาศแบงสวน
ราชการและโดยสภามหาวิทยาลัยที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริ ญ ญาโท และระดับ ปริญ ญาเอก ดั งนี้ เกษตรกลางบางเขน จํ า นวน 15 คณะ 1 บั ณ ฑิต
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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเล็งเห็นวาวิทยาศาสตรพื้นฐานนั้นเปนรากฐานสําคัญ
สํ า หรั บ การศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แทบทุ ก คณะ จากประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ไดมีมติหลักการใหมีการจัดตั้งคณะเพิ่มขึ้น คือ
คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร โดยรวมแผนกวิชาทางวิทยาศาสตรและภาษาที่มีอยูเดิม
กับเปดแผนกวิชาขึ้นใหมอีกบางตามความจําเปนและจะขยายงานออกไปอีกตามสวนเพื่อใหเปน
รูปคณะที่สมบูรณขึ้น เมื่อเปนคณะใหมแลวยอมเปดโอกาสใหมีการสอนขั้นปริญญาตรีในสาขา
วิทยาศาสตรและสาขาอื่นๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการคนควาวิจัยในสาขานั้นๆ มากขึ้น และทํา
ใหการสอนศาสตรตางๆ ในระดั บพื้ นฐานมี มาตรฐานสูงขึ้น อุ ปกรณตางๆ ที่มีอยู เดิ ม ก็ จะใช
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 ไตรรั ตน นางสาวประชุม ทั พภะสุ ต นายเฉลิม เกี ยรติ สุจินดา ดร.สุขุม อัศเวศน
ดร.โอวาท นิติทัณฑประภาส ดร.ไพฑูรย อิงคสุวรรณ ดร.ไพฑูรย เครือแกว
นางสาว
ประไพรัตน ถิระวัฒน และนางสลวย กรุแกว

2 • คูม ือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563
คณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยเสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยหลักสูตรที่รางครั้งแรกเปนหลักสูตร 5 ป แตสภาการศึกษาแหงชาติขอใหเปนหลักสูตร 4 ป
เชนเดียวกับสถาบันอื่น และหลักสูตร 5 ปของคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็กําลังจะ
ปรับลดเหลือ 4 ป เชนเดียวกัน ดังนั้นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตรจึงเปน
หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่
พิจารณาตรวจแกไขรางหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร ครั้งที่
3/2506 โดยให ศาสตราจารย ดร.กําแหง พลางกูร เปนประธานกรรมการ ศาสตราจารย ดร.
ประเสริฐ ณ นคร เปนกรรมการและเลขานุการ กับมีกรรมการอีก 3 คน คือ ศาสตราจารยจรัด
สุ น ทรสิ ง ห ดร.ประดิ ษ ฐ เชี่ ย วสกุ ล และศาสตราจารย ดร.ทวี ญาณสุ ค นธ ในที่ สุ ดการ
ดําเนินการก็เสร็จเรียบรอยเสนอตอสภาการศึกษาแหงชาติ จนกระทั่งไดมีประกาศตามความใน
พระราชกฤษฎีกาจัดแบงคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2509 ซึ่งไดใหไว ณ วันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2509 เปนปที่ 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ในมาตรา 2 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดระบุใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งไดประกาศไวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 83 ตอนที่ 22 หนา 228-232
ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 ดังนั้นจึงไดถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 เปนวันกอตั้งคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร นับเปนคณะที่ 7 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิท ยาศาสตรแ ละอั ก ษรศาสตร มีที่ทํา การอยูตึ กหอสมุด เกา หลังตึกพืชพรรณ
ปจจุบันเปนสํานักงานของศูนยพัฒนาและวางแผนการเกษตรของอาเซียน โดยมี ศาสตราจารย ดร.
ทวี ญาณสุคนธ เป นคณบดีคนแรก และดร.สนิท ทองสงา เป นเลขานุการคณะคนแรก เมื่อ
เริ่มแรกคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร ประกอบดวย 6 แผนกวิชากับ 1 หนวยงาน คือ
1. แผนกวิชาเคมี โดยมี ศาสตราจารย ดร.กฤษณา ชุติมา เปนหัวหนาแผนกวิชา มี
สํานักงานอยูที่ตึกเคมี (ปจจุบันเปนกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร) และเปนแผนกที่ไดโอน
มาจากคณะเกษตร
2. แผนกวิ ชาคณิตศาสตร โดยมี นายชลิต เวชชาชี วะ เป นหั วหน าแผนกวิช า มี
สํานักงานอยูที่อาคารชั่วคราวชั้นเดียว ตรงขามกับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (ปจจุบัน
รื้อไปแลว) และเปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม
3. แผนกวิชาชีววิทยา โดยมี ศาสตราจารย ดร.ทวี ญาณสุคนธ เปนหัวหนาแผนก
วิชา มีสํานักงานอยูที่ตึกชีววิทยาเกาหนาอนุสาวรียหลวงสุวรรณฯ (ไดเปลี่ยนชื่อเปนอนุสาวรีย
บูรพาจารย สามเสือแหงเกษตรในป 2538) และเปนแผนกที่ไดโอนมาจากคณะเกษตร
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4. แผนกวิ ช าฟ สิ ก ส โดยมี นายวิ ฑู ร ย หงษ สุ ม าลย เป น หั ว หน า แผนกวิ ช า มี
สํานักงานอยูที่อาคารเกษตรวิศวกรรม ปจจุบันคือบริเวณที่เปนอาคารอินทรีจันทรสถิตย และ
เปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม
5. แผนกวิ ช าภาษา โดยมี นางสาวประชุ ม ทั พ ภะสุ ต เป น หั วหน า แผนกวิ ช า มี
สํานักงานอยูที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี ปจจุบันเปนตึกวิจัยนิวเคลียรเทคนิคการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร และเปนแผนกที่ไดโอนมาจากคณะเกษตร
6. แผนกวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยมี ดร.นิพนธ คันธเสวี เปนหัวหนา
แผนกวิชา มีสํานักงานอยูที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรีชั้นบน และเปนแผนกที่ไดจัดตั้งใหม
7. หน ว ยพลั ง งานปรมาณู โดยมี ดร.อรรถ นาครทรรพ เป น หั ว หน า หน ว ย มี
สํานักงานอยูที่เรือนรุกขรังสีหลังตึกชีววิทยาเกา
ในขณะนั้น สํานักเลขานุการคณะยังไมเปนสวนราชการ
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การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก
ใน พ.ศ. 2509 คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร มีหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติเปดสอน
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 คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตรไดรับนิสติ เฉพาะสายวิทยาศาสตร
เทานั้น และแผนกวิชาที่พรอมจะรับนิสิตเขาศึกษาในสาขาวิชาเอกมีเพียง 2 แผนกวิชาคือ แผนก
เคมี และแผนกชีววิทยา ดังนั้นบัณฑิตรุนแรกที่จบการศึกษาสวนใหญจะจบทางดานเคมีและจุล
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 มี ม หาบั ณ ฑิ ต จบการศึ ก ษารุ น แรก 8 คน ส ว นนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี รุ น แรกสํ า เร็ จ
การศึกษาในป พ.ศ. 2512 จํานวน 1 คน ในป พ.ศ. 2513 จํานวน 32 คน และในปถัดมา พ.ศ.
2514 บัณฑิตสายศิลปศาสตรรุนแรกสําเร็จการศึกษา 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. (คณิ ต ศาสตร ) และยกเลิ ก ปริ ญ ญา ศศ.บ. (สั ง คมศาสตร ) ศศ.บ.
(มนุษยศาสตร) ไป
พ.ศ. 2517 ภาควิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดโอนไปสังกัดคณะสังคมศาสตร
ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในป นั้ น พร อ มทั้ ง โอนนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1 ที่ รั บ เข า มาในสายศิ ล ป-คณิ ต ไปสั งกั ดคณะ
สั ง คมศาสตร ส ว นนิ สิ ต สาขาศิ ล ป-ภาษา ยั ง คงอยู ใ นคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละอั ก ษรศาสตร
จนกระทั่ง พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาไดโอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร จึงโอนนิสิตสายศิลปภาษา ทั้งหมดไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร จึงไดเปลี่ยนชื่อ
มาเปน คณะวิทยาศาสตร เมื่ อวั นที่ 17 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2524 โดยมี ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
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อักษรยอชื่ออาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
AG
AI
AQ
BA
Biochem
CA
Chem
DEPT
E
EC
ED
FE
FI
FIP
FM
FP1
FP4
HE
R

ตึกคณะเกษตร
ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตึกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตึกคณะบริหารธุรกิจ
ตึกชีวเคมี
ตึกศิลปนิเทศ
ตึกเคมี
(อาคารกฤษณา ชุติมา)
หองเรียนที่ภาควิชา
ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร
ตึกคณะเศรษฐศาสตร
ตึกคณะศึกษาศาสตร
ตึกวิศวกรรมปาไม
ตึกคณะประมง
ตึกผลิตภัณฑประมง
ตึกการจัดการปาไม
ตึกวนผลิตภัณฑ 1
ตึกวนผลิตภัณฑ 4
ตึกคหกรรมศาสตร
ตึกคณะสถาปตยกรรมศาสตร

HORT
HUM
LH1
LH2
LH3
LH4
LIBS
MG
MS
Phys
SC
SCL
SC45
SMC
SOC
SOIL
THIEM
V
VINIT
Zoo

ภาควิชาพืชสวน
ตึกคณะมนุษยศาสตร
ศูนยเรียนรวม 1
ศูนยเรียนรวม 2
ศูนยเรียนรวม 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ
สํานักหอสมุด
ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร
ตึกวิทยาศาสตรทางทะเล
ตึกฟสิกส
อาคารสุขประชา วาจานนท
อาคารทวี ญาณสุคนธ
อาคาร 45 ป คณะวิทยาศาสตร
ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร
ตึกคณะสังคมศาสตร
ตึกปฐพี
ตึกเทียม คมกฤส
ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร
ตึกวินิจวนันดร
อาคารภาควิชาสัตววิทยา
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตร
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ



รองคณบดี
ผูชวยคณบดี

ภาควิชา
13 ภาควิชา

สํานักงาน
เลขานุการคณะ

ศูนยวิจัยนิวเคลียร
และเทคโนโลยี
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ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร

คณบดี
รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รศ.ดร.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต

รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

8 • คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร

รองคณบดีฝายแผนและเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร.สุริยา ณ หนองคาย

รองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ดร.สุธารัตน โชติกประคัลภ

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
ผศ.ดร.จริน กาญจนวรินทร

รองคณบดีฝายบริการการศศึกษา
ผศ.สายใจ ชาญเศรษฐิกลุ

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

ผูช วยคณบดีฝายประสานงานโรงเรียน
ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต
อาจารยพงษศักดิ์ โลวมั่นคง

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและ
ทรัพยสินทางปญญา
ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.ไพบูลย เงินมีศรี

10 • คูมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2563

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร

ผูชวยคณบดีฝายความปลอดภัยและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร
ผศ.ดร. วิชชา อิ่มอราม

ผูชวยคณบดีฝายประสานงานธุรกิจ
ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานวัตกรรม
ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
รศ.ดร.พิทักษ เชื้อวงศ
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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

สัตววิทยา
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง

สถิติ
ดร.สุดารัตน นิจสุนกิจ
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประเภทอาจารยประจํา
โดยการเลือกตั้ง

ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท

รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

สํานักงานเลขานุการ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
นางสาวพนัฐศิกาญจน เชาวลิต

ผศ.ดร.ไพบูลย เงินมีศรี
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คณะกรรมการประจําคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
หัวหนาภาควิชาเคมี
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร
หัวหนาภาควิชาพันธุศาสตร
หัวหนาภาควิชาฟสิกส
หัวหนาภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
หัวหนาภาควิชาวัสดุศาสตร
หัวหนาภาควิชาสถิติ
หัวหนาภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.ดร.ไพบูลย เงินมีศรี
ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท
รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ดร.สุริยา ณ หนองคาย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หลักสูตรที่เปดสอน
คณะวิ ทยาศาสตรเป ดสอนหลั กสูตรต า งๆ รวมทั้ งสิ้น 44 หลัก สูตร ประกอบดว ย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก
12 หลักสูตร ดังนี้
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. (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ)
15. วท.บ. (สถิติ)
16. วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี) (หลักสูตรนานาชาติ)
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
คณะวิท ยาศาสตร มี น โยบายสง เสริ มสนั บสนุ น ให บุค ลากรทํ า การวิ จัย ทั้ ง งานวิ จัย
วิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกตในทุกๆ สาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และมีแผนสงเสริมการทํางานวิจัยแบบบูรณาการที่มุงเนนการนําผลไปพัฒนาประเทศมากขึ้น
ตัวอยางงานวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน งานวิจัยที่เกี่ยวกับพันธุกรรมของจุลินทรีย
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
ตั ว อย า งงานวิ จั ย ด า นการเกษตร เช น คั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช เศรษฐกิ จ
(ขาวโพด กลวยไม มะกอก และพืชอาหารสัตว) โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนา
หมอนไหม การวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ําจืด และการวิจัยเกี่ยวกับปุยชีวภาพ
ตัวอยางงานวิจัยดานอุตสาหกรรม เชน การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย
และพืช เชน การผลิตกรดอินทรีย การผลิตสีโดยเชื้อราโมแนสคัสและสาหราย การผลิตเซลล
และสารที่ ใ ช ในอาหารสั ตว โ ดยจุลิน ทรี ย การผลิ ตสารออกฤทธิ์ ชีว ภาพ การผลิ ตเอทานอล
เชื้อเพลิง และการผลิตเอนไซม
ตัวอยางงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ผลของสภาวะทางน้ําและสารอาหารที่มีตอปลา
ในแม น้ําโขง เทคโนโลยี สะอาด การกํ าจั ดน้ํ าเสียและวั สดุ เหลือทิ้ ง การพั ฒนาชุดตรวจสอบ
สารพิษในน้ํา การใชไบรโอซัวเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา และการใชหญาแฝกดูดซับโลหะหนัก
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การบริการทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก ให
คําปรึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ใหคําปรึกษาและบริการดานฟสิกส บริการฉายรังสี
แกมมา บริ ก ารจํ า แนกพรรณไม บริ ก ารผลิ ต ผงสปอร เ ชื้ อ ราสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมหมั ก
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนตน
คณะวิทยาศาสตรจัดใหมีการฝกอบรมระยะสั้นแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ไดแก การอบรมโอลิมปกวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การ
ฝกอบรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในภาคฤดูรอน
มีการฝกอบรมวิชาชีพแกบุคคลทั่วไป ไดแก การทําเชื้อเห็ด การทําอาหารหมักพื้นเมือง การ
ผลิตผงสปอรเชื้อรา และการผลิตไวน เปนประจําทุกป นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาประชุม
วิชาการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการในวิทยาศาสตรสาขาตางๆ
รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัยและความรูท างวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม มีการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนกิ จกรรมตางๆ ทางระบบสารสนเทศที่ โ ฮมเพจของคณะวิ ทยาศาสตร
www.sci.ku.ac.th
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรใหความรวมมือดานการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให
อาจารย ผูทรงคุณวุฒิของคณะเปนวิทยากรบรรยายพิเศษตางๆ ใหกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอีกดวย
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะวิทยาศาสตรมีแนวทางในการปลูกฝงศิลปวั ฒนธรรมใหแก นิสิตหลายรูปแบบ
นอกจากการสอนวิชาการในชั้นเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแลว ยังมีการจัดกิจกรรม
เชน พิธีทําบุญเลี้ยงพระในวันสถาปนาคณะฯ งานรดนํ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต โครงการ
ไหวพระทัศนาโบราณสถาน งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ การแขงขันกีฬานองพี่
เพื่อฝกใหทั้งนิสิตและบุคลากรมีใจเป นนักกี ฬา กิ จกรรมเหลานี้จะช วยปลูกฝงความคิดและ
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
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (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
จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ทางวิ ช าการให กั บ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ไ ปดู ง านในสถาบั น ชั้ น นํ า ใน
ตางประเทศ
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ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตั้งอยูที่ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ (ติดกับ
หองสมุด) เปนหนวยงานกลางในการใหบริการคอมพิวเตอรแกอาจารย นิสิตและบุคลากรทุกคน
ในคณะวิทยาศาสตร ซึ่งมีบริการตางๆ ดังนี้
1. บริการคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร
2. บริการสารสนเทศ
3. บริการเครือขายอินเตอรเน็ต
4. บริการใหคําปรึกษาปญหา-บํารุงรักษาคอมพิวเตอร และคําแนะนําการใชงาน
5. บริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นการสอน และการ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร และการฝกอบรมตางๆ
ภายในศูนยคอมพิวเตอรมีอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายที่จัดใหบริการแก
ผูใชซึ่งเปนอุปกรณที่ดีและทันสมัย
อาจารย นิสิตและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรทุกคน สามารถใชบริการได โดยลงชื่อ
เขาใชบริการทุกครั้ง แตงกายสุภาพเรียบรอย ไมนําอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทาน
ภายในหอง และตองปฏิบัติตามระเบียบของศูนยคอมพิวเตอรอยางเครงครัด
เวลาเปดทําการ คือ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น.
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ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาสถิติมีที่ทําการอยูที่อาคารวิทยาศาสตร 45 ป (SC-45) ชั้น 9-10 ภาควิชา
สถิติไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท
วท.ม. (สถิติ) และหลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ)
ภาควิ ช าสถิ ติ ใ ห ก ารศึ ก ษาทั้ ง ด า นทฤษฎี ส ถิ ติ แ ละด า นสถิ ติ ป ระยุ ก ต เพื่ อ นํ า ไป
ประยุกตใชในสาขาอาชีพตาง ๆ หมวดวิชาที่เปดสอนไดแก
- ทฤษฎีสถิติ
- การสํารวจตัวอยาง
- การวางแผนการทดลอง
- สถิติอุตสาหการ
- ชีวสถิติ
- การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
- เทคนิคการพยากรณ

- การวิเคราะหการถดถอย
- การควบคุมคุณภาพ
- สถิติประกันภัย
- สถิติการลงทุน
- การจําลองระบบ
- การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
- การวิจัยดําเนินการ

คณาจารย ของภาควิ ชาสถิติ มี การค นคว าวิ จัยเพื่ อความก าวหนาทางวิ ชาการสถิติ
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหขอมูล และใหบริการคําปรึกษาทางสถิติแกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย
และบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การสํารวจตัวอยาง
ชี ว สถิ ติ การเลื อ กใช เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนการวิ เ คราะห ข อ มู ล การสรุ ป
และแปลผลจากการใชโปรแกรมทางสถิติ เชน SAS, SPSS, Minitab และ R เปนตน
นอกจากนี้ ภ าควิ ช าสถิ ติ ยั ง มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร เ ครื อ ข า ยที่ ทั น สมั ย พร อ มทั้ ง มี
โปรแกรมทางสถิติสําหรับการเรียนการสอนตลอดจนการทําวิจัยของนิสิตอีกดวย
บัณฑิตทั้ งระดั บปริญ ญาตรี ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก จะมี ความรอบรูวิชาการ
ทางด า นสถิ ติ ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละประยุ ก ต ตลอดจนมี ค วามรู ค วามสามารถทางด า น
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสามารถทํางานไดทั้งทางดานสถิติและคอมพิวเตอร
ไดแก นักวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
นักสถิติ นักวิเคราะหการตลาด อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิจัย เปนตน
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01371111
สื่อสารสนเทศ
1(1-0-2)
01417111
แคลคูลัส I
3(3-0-6)
01420113
ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
01420117
ฟสิกสพื้นฐาน I
2(2-0-4)
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01999033
ศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - )
(วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา)
รวม
18( - - )
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01417112
แคลคูลัส II
3(3-0-6)
01420114
ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
01420118
ฟสิกสพื้นฐาน II
2(2-0-4)
01422111
หลักสถิติ
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - )
(วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
2( - - )
เลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวาง
01403111
เคมีทวั่ ไป
4(4-0-8)
หรือ
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01424112
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
1(0-3-2)
รวม
19( - - )
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ปที่ 2
01417241
01418112
01418114

ปที่ 2
01422211
01422221

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
แคลคูลัส III
3(3-0-6)
แนวคิดการโปรแกรมเบื้องตน
3(2-2-5)
วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน
2(2-0-4)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - )
(วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหง
3( - - )
ผูประกอบการ
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
17( - - )
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
สถิติวิเคราะห
3(3-0-6)
การประมวลผลขอมูลสถิติ
3(2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทย
3( - - )
และพลเมืองโลก
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
18( - - )
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ปที่ 3
01417322
01422341
01422361

ปที่ 3
01422342
01422421
01422442
01422452
01422461

ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน
3(3-0-6)
สถิติเชิงคณิตศาสตร I
3(3-0-6)
การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง I
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก
9( - - )
รวม
18( - - )
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
สถิติเชิงคณิตศาสตร II
3(3-0-6)
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรทางสถิติ
3(2-2-5)
วิธีสํารวจตัวอยาง
3(3-0-6)
การวิเคราะหการถดถอย
3(3-0-6)
การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง II 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก
3( - - )
รวม
18( - - )
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ปที่ 4
01422499

ภาคการศึกษาที่ 1
โครงงานสถิติ
วิชาเฉพาะเลือก

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

รวม
ปที่ 4
01422497

ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา
วิชาเฉพาะเลือก

3(0-9-5)
9( - - )
12( - - )

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

รวม

1
12( - - )
13( - - )
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คณาจารยภาควิชาสถิติ
ชื่อ - นามสกุล
รหัสอาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย
รศ.ดร.บุญออม โฉมที
D4023
ผูชวยศาสตราจารย
ผศ.ดร.จุฑาภรณ สินสมบูรณทอง D4001
ผศ.ดร.มีนา
เลา
D4009
ผศ.ดร.ลีล่ ี
อิงศรีสวาง
D4024
ผศ.ดร.อําไพ
ทองธีรภาพ
D4025
ผศ.ดร.วินัย
โพธิ์สุวรรณ
D4028
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
D4029
อาจารย
อ.ชุติมา
ศิริจันทรา
D4007
ดร.จันทรธา
วงษอูทอง
D4026
ดร.วันดี
วณิชยศักดิ์พงศ D4027
ดร.สุดารัตน
นิจสุนกิจ
D4030
ดร.จีราพร
ไทยถานันดร
D4031
ดร.เสาวภา
ชัยพิทักษ
D4032
ดร.ศิรญ
ิ ญา
ธีระอนันตชัย
D4033

อีเมล
fsciboc@ku.ac.th
fscijps@ku.ac.th
fscimnp@ku.ac.th
fscilli@ku.ac.th
fsciamu@ku.ac.th
fsciwnb@ku.ac.th
fscitdps@ku.ac.th
fscicms@ku.ac.th
fscictw@ku.ac.th
fsciwdw@ku.ac.th
fscisrni@ku.ac.th
fscijpt@ku.ac.th
fscispc@ku.ac.th
fscisryt@ku.ac.th

