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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) 
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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 
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ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณบดี 

รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน 
 

 
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

รศ.ดร.อรินทิพย  ธรรมชัยพเินต 

 
รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 

ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล 
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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 
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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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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ภาควิชามีที่ทําการตั้งอยูท่ีชั้น 7 และ 8 อาคารวิทยาศาสตร 45 ป (SC45) ใหความรู
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เชน หลักการเขียนโปรแกรม ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล การ
วิเคราะหและออกแบบระบบ การจัดการฐานขอมูล การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร 
ระบบปฏิบัติการ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูลและขายงานคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรกราฟกสและแอนิเมชัน การประมวลผลภาพ วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล การเรียนรูของเครื่องจักรและการเรียนรูเชิงลึก และทฤษฎีปญญาประดิษฐ  
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปดสอนหลักสูตรปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญา
เอก ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) และ หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) และมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหทันตอความกาวหนาของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาต ิ
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีการสงเสริมการคนควา วิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารยในภาควิชาฯ มีงานวิจัยในหลากหลายสาขา 
เชน งานวิจัยดานคอมพิวเตอรกราฟกสที่เนนการจําลองทางฟสิกสและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
งานวิจัยดานการคนคืนสารสนเทศ ทั้งสารสนเทศท่ีเปนขอความและสื่อประสม งานวิจัยดานการ
เรียนรูของเครื่องจักรท่ีเนนการสรางเทคนิควิธีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหคอมพิวเตอรมีความสามารถในการเรียนรูและแกปญหาดานตางๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต
ในหลายสาขา เชน ดานการแพทย และดานกฎหมาย งานวิจัยดานระบบสารสนเทศ ที่เนนการ
สรางระบบผูเช่ียวชาญและระบบการบริหารจัดการความรู เพื่อสนับสนุนงานดานตางๆ เชน 
ดานธุรกิจ ดานการพาณชิย และดานการทองเที่ยว งานวิจัยดานเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งแบบ
ไรสายและแบบมีสาย รวมไปถึงความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย งานวิจัย
การทดสอบและพัฒนาคุณภาพซอฟตแวร และงานวิจัยดานการประมวลผลภาพ ท่ีเนนการสราง
เทคนิควิธีประมวลผล วิเคราะหและสกัดสารสนเทศภาพจากภาพถายที่ไดมาจากหลากหลาย
สาขา เชน ภาพถายทางอากาศ ภาพถายทางการแพทย ภาพถายทางชีววิทยา นอกจากน้ี ภาค
วิชาฯ มีความรวมมือทางงานวิจัยกับทั้งหนวยงานภายใน เชน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานภายนอก เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ (องคการมหาชน) และบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 
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 ภาควิชาฯ สงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนางานประยุกตที่ทันสมัยโดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ไดแก การพัฒนางานบนระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมประยุกตบนเว็บและ
อุปกรณพกพา การประมวลผลแบบกระจายและแบบกลุมเมฆ การประยุกตเทคโนโลยีความเปน
จริงเสริม การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม 

ดานการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ สนับสนุนงานบริการทางวิชาการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคคลภายนอก ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน
รูปของการฝกอบรม การใหความชวยเหลือการปฏิบัติการประมวลผล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการใหคําปรึกษาที่เก่ียวของ 

 ภาควิชาฯ เล็งเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนประสบการณและเปดโลกทัศนดาน
การศึกษา การวิจัยในระดับนานาชาติใหแกนิสิต โดยมีทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝกงาน
และนักวิจัยฝกงานกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นอกจากน้ี ภาควิชาฯ ยังมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะประสบการณการเรียนรูของนิสิตนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนดวย 
 ภาควิชาฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และอุปกรณบริภัณฑทางคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยสําหรับใหบริการแกนิสิต ดังนี ้

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาํหรบัรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาํหรบัรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เพ่ืองาน

โปรแกรมตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงข้ันสูง มีเครื่องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง และเครื่อง Mac 
Mini สําหรับใชเรียนรูการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณพกพาและการโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 

3. หองปฏิบัติการสําหรบันิสิตปริญญาตรีของภาควิชาฯ สําหรับใชพัฒนาโปรแกรมตั้งแต
ระดับพ้ืนฐานจนถึงการประมวลผลข้ันสูง และสามารถใชในงานทางดานการเรยีนรูของ
เครื่องจักรและการเรียนรูเชิงลึก การประมวลผลภาพ การโปรแกรมกราฟกสและแอนิเมชัน และ
งานสื่อประสม 

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังใชเทคโนโลยี Virtualization ในการจัดการเครื่องแมขายใน
ภาควิชาฯ โดยมีซอฟตแวรและอุปกรณระบบที่เปนเครือ่งแมขาย VMWare ESX มีเครื่องแมขาย
ประมวลผลจีพียู เพ่ืองานประมวลผลประสิทธิภาพสูง มีเครื่องแมขายท่ีมีอุปกรณภายในเปน
การดประมวลผลกราฟกส NVIDIA Tesla K20 ซึ่งมีหนวยความจําแบบ GDDR5 ขนาด 5 GB 
และมีจํานวนแกนในการประมวลผลอยูที่ 2496 แกน 

ซอฟตแวรท่ีติดตั้งในหองปฏิบัติการของภาควิชาฯ นอกจากจะเปนโอเพนซอรสและฟรี
แวรแลว ภาควิชาฯ ยังมีใบอนุญาตการใชซอฟตแวรเชิงพาณชิย เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาและเรียนรู
การใชงาน ดังตอไปนี้ 
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1. MATLAB สําหรับงานวิจัย จํานวน 30 ที่นั่ง 
2. SAP Business: ซอฟตแวรแพ็คเกจ ERP สําหรับการศึกษา จํานวน 30 ที่นั่ง 

 ภาควิชาฯ มีหองปฏิบัติการวิจัยท่ีนิสิตสามารถมีสวนในการทํางานรวมกับคณาจารย
ของภาควิชาฯ ดังนี ้

1. หองปฏิบัติการวิจยัซอฟตแวรเพ่ือการบูรณาการและการจัดการ 
2. หองปฏิบัติการวิจยัเครือขายสื่อสารและระบบคลาวด 
3. หองปฏิบัติการวิจยัระบบสารสนเทศและนวัตกรรม 
4. หองปฏิบัติการวิจยัการคํานวณวิทศัน ภาพ และกราฟกส 
5. หองปฏิบัติการวิจยัวิศวกรรมสารสนเทศ ซอฟตแวรและบริการ 
6. หองปฏิบัติการวิจยัการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร 
7. หองปฏิบัติวิจัยการคนคืนสารสนเทศอัจฉริยะและฐานขอมลู 

 

 
ภาพบัณฑิตของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     

                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01417111 แคลคูลัส I  3 (3-0-6)  
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องตน  3 (2-2-5)  

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน  2 (2-0-4)  

01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน  2 (2-0-4)  
01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1 (0-3-2)  

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2 (2-0-4)  
01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

01361xxx ภาษาไทย  3 ( -  -  )  

 รวม  19 ( -  -  )  
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01417112 แคลคูลัส II  3 (3-0-6)  

01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-2-5)  
01418132 หลักมูลการคณนา  4 (4-0-8)  

01175xxx พลศึกษา  1 (0-2-1)  

01xxxxxx วิชาในกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3 ( -  -  )  
01xxxxxx วิชาในกลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  1 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาในกลุมสุนทรียศาสตร  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     

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

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน  3 (3-0-6)  
01418211 การสรางซอฟตแวร  3 (2-2-5)  

01418231 โครงสรางขอมูล  3 (3-0-6)  
01422111 หลักสถิติ  3 (3-0-6)  

01xxxxxx สารสนเทศ/คอมพิวเตอร  1 ( -  -  )  
01xxxxxx วิชาในกลุมสาระอยูดีมีสุข  2 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  

 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01418221 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3 (3-0-6)  
01418232 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  4 (4-0-8)  

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร  2 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1     

                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3 (2-2-5)  
01418331 ระบบปฏิบัติการ  4 (4-0-8)  

01418341 ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3 (3-0-6)  
01418497 สัมมนา  1   

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

 รวม  17 ( -  -  )  

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6)  

01418333 ทฤษฎีออโตมาตา  2 (2-0-4)  
01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม  2 (2-0-4)  

01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอรและการประมวลผลบนคลาวด  3 (3-0-6)  

01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1 (1-0-2)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3 ( -  -  )  

 รวม  17 ( -  -  )  
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1     

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

01418490 สหกิจศึกษา  6   

 รวม  6   

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  3 (0-9-5)  

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3 ( -  -  )  

 รวม  15 ( -  -  )  

 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “DEV DAY:MAP API for Developers Meetup by NOSTRA” 

เมื่อ 10 มีนาคม 2563 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนตางประเทศในความรวมมือสํานักงานการศึกษาเอกชน 

และ Yuan Ze University (YZU), Taiwan 

แผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     

                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01417111 แคลคูลัส I  3 (3-0-6)  
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องตน  3 (2-2-5)  

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน  2 (2-0-4)  
01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน  2 (2-0-4)  

01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1 (0-3-2)  
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2 (2-0-4)  

01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

01361xxx ภาษาไทย  3 ( -  -  )  

 รวม  19 ( -  -  )  
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01417112 แคลคูลัส II  3 (3-0-6)  

01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-2-5)  
01418132 หลักมูลการคณนา  4 (4-0-8)  

01175xxx พลศึกษา  1 (0-2-1)  
01xxxxxx วิชาในกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาในกลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  1 ( -  -  )  
01xxxxxx วิชาในกลุมสุนทรียศาสตร  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     

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

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน  3 (3-0-6)  
01418211 การสรางซอฟตแวร  3 (2-2-5)  

01418231 โครงสรางขอมูล  3 (3-0-6)  
01422111 หลักสถิติ  3 (3-0-6)  

01xxxxxx สารสนเทศ/คอมพิวเตอร  1 ( -  -  )  
01xxxxxx วิชาในกลุมสาระอยูดีมีสุข  2 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  

 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01418221 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3 (3-0-6)  
01418232 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  4 (4-0-8)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร  2 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1     

                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3 (2-2-5)  
01418331 ระบบปฏิบัติการ  4 (4-0-8)  

01418341 ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3 (3-0-6)  
01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1 (1-0-2)  

01418497 สัมมนา  1   
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3 ( -  -  )  

01xxxxxx ภาษาตางประเทศ  3 ( -  -  )  

 รวม  21 ( -  -  )  

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2     

                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6)  

01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอรและการประมวลผลบนคลาวด  3 (3-0-6)  

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

 รวม  12 ( -  -  )  
หมายเหตุ ภาคเรยีนนี้ นิสิตไปโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Yuan Ze University, Taiwan 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1     

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

01418490 สหกิจศึกษา  6   

 รวม  6   
 
หมายเหตุ ภาคเรยีนนี้ นิสิตไปโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Yuan Ze University, Taiwan 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2     

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

01418333 ทฤษฎีออโตมาตา  2 (2-0-4)  

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม  2 (2-0-4)  

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  3 (0-9-5)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  

01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
01xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  3 ( -  -  )  

 รวม  16 (  -  -  )  
 

หมายเหตุ ภาคเรยีนนี้ นิสิตกลับมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 

 
นิสิตชั้นปที่ 3 ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ Dongseo University (DSU), Busan, South Korea 
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คณาจารยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ชื่อ - นามสกุล                      รหัสอาจารยที่ปรึกษา                  อีเมล 

รองศาสตราจารย 

รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช D1410  fscinws@ku.ac.th 
รศ.ดร.วรเศรษฐ  สุวรรณิก  D1417  worasait.suwannik@gmail.com 

ผูชวยศาสตราจารย 

ผศ.อุมาพร  ศิรธรานนท D1407  fscipam@ku.ac.th 
ผศ.ศิริกร  จันทรนวล D1409  fsciskp@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ชวลติ  ศรีสถาพรพัฒน D1411  fscicls@ku.ac.th 
ผศ.พบสิทธิ์  กมลเวชช  D1414  fscipok@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ผกาเกษ  วัตุยา  D1415  fscipkw@ku.ac.th 
ผศ.ดร.สุขุมาล  กิติสิน  D1416  sukumal@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ชาคริต  วัชโรภาส  D1418  fscickw@ku.ac.th 
ผศ.ดร.อุษา  สัมมาพันธ D1421  fsciusa@ku.ac.th 
ผศ.ดร.เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ D1424  fscitrb@ku.ac.th  

อาจารย 

อ.สมโชค   เรืองอิทธินันท D1404  fsciscr@ku.ac.th 
อ.สุนทรี   คุมไพโรจน D1412  fscisok@ku.ac.th 
ดร.เสฎฐวิทย  เกิดผล  D1419  fscisvg@ku.ac.th 
ดร.นพดล  จันทรเอ่ียม D1425  fscindj@ku.ac.th 
ดร.ธรรมกร  แซตั้ง  D1426  fscitos@ku.ac.th 
 

  






