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บันทึกจำกคณบดี 
คณะวิทยำศำสตร์ขอแสดงควำมยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่รุ่น KU82 (SC57) 

เข้ำสู่ร้ัวนนทรี 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างองค์ความรู้      
ในการเป็นศาสตร์ของแผ่นดินมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันสถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2486 โดยคณะวิทยาศาสตร์นั้น ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 ซึ่ง
ครบรอบ 56 ปี   ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ของเราถือว่าเป็นคณะที่อยู่ในระดับแนวหน้า
ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการเรียน       
การสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นคณะหลักในการผลิตผลงานวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ 
  
  ในนามของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
กับนิสิตใหม่ทุกๆ คนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นรุ่นแรก      
ที่กลับมาเรียนแบบ Onsite หลังจากที่ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ Online อยู่ 2 ปี            
คณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอัตลักษณ์การเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  ให้ เ ป็ น  SCI3 ซึ่ ง  S=Science and Technology 
C=Creativity I=Innovation I=International I=Integrity ซึ่งกระบวน การเรียนการ
สอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่นิสิตทุกคนจะได้รับ จะน าไปสู่การสร้าง  
อัตลักษณ์ SCI3 ในตัวบัณฑิตที่จะจบออกจากคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน เพื่อสร้างความ
พร้อมและความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ในการศึกษาตอ่
หรือในตลาดงานต่อไป ในปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ริเริ่มโครงการ KU-Hero เพื่อ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการท าความดีเพื่อสังคม ซึ่งมีความมุ่งหวังให้นิสิต
ใหม่ในปี 2565 ได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน 
 
  นอกจากนี้จะมีการเสริมสร้างแนวความคิดทางสังคม เพื่อให้นิสิตได้
แสดงออกหรือระดมสมองเพื่อให้เกิดการตกผลึกแนวความคิดเพื่อน าเสนอแก่สังคมใน
ภาพรวม ซึ่งประสบการณ์ที่นิสิตจะได้รับในช่วงระยะเวลา 4 ปีนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่ง     
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่าง   
ชาญฉลาด มีความเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น มีความเป็นนานาชาติ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของประเทศ ช่วยกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



 ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ขออ านวยพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายโปรดประทานพร 
ให้นิสิตใหม่ทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดการศึกษา พร้อมใจกันช่วยพัฒนา             
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเราตลอดไป 
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บทน ำ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตร
แห่งแรกของประเทศไทย โดยถือก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปี พ.ศ.
2460 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะตามประกาศแบ่งส่วน
ราชการและโดยสภามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร  ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้  เกษตรกลางบางเขน จ านวน 15 คณะ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย และ  2 วิทยาลัยสมทบ คือ วิทยาลัยชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตน์วชิระ  วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 6 คณะ  วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 4 คณะ      
และ   1 วิทยาลัยสมทบ และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 4 คณะ 
 

ประวัติคณะวิทยำศำสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้นเป็นรากฐานส าคัญ
ส าหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแทบทุกคณะ   จากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ได้มีมติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะเพิ่มขึ้น คือ  
คณะวิทยำศำสตร์และอักษรศำสตร์  โดยรวมแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์และภาษาที่มีอยู่เดิม 
กับเปิดแผนกวิชาขึ้นใหม่อีกบ้างตามความจ าเป็นและจะขยายงานออกไปอีกตามส่วนเพื่อให้เป็น
รูปคณะที่สมบูรณ์ขึ้น เมื่อเป็นคณะใหม่แล้วย่อมเปิดโอกาสให้มีการสอนขั้นปริญญาตรีในสาขา
วิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการค้นคว้าวิจัยในสาขานั้น ๆ มากขึ้น และ
ท าให้การสอนศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับพ้ืนฐานมีมาตรฐานสูงขึ้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมก็จะใช้
ประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้น  ต่อมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อ     
ท าหน้าที่ร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2505 โดยมี ศาสตราจารย์เทอด สุปรีชากร เป็นประธาน ดร.สง่า สรรพศรี เป็น
เลขานุการ และมีกรรมการอีก 14 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ ศาสตราจารย์     
ดร.ประเสริฐ    ณ นคร ศาสตราจารย์พนม สมิตานนท์   ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ         
ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์   นายเสรี ไตรรัตน์  นางสาวประชุม ทัพภะสุต  นายเฉลิมเกียรติ สุจินดา 
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ดร.สุขุม อัศเวศน์ ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาส ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ  ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว 
นางสาวประไพรัตน์ ถิระวัฒน์  และนางสลวย กรุแก้ว 
 คณะกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยหลักสูตรที่ร่างครั้งแรกเป็นหลักสูตร 5 ปี แต่สภาการศึกษาแห่งชาติขอให้เป็นหลักสูตร 4 ปี 
เช่นเดียวกับสถาบันอื่น และหลักสูตร 5 ปีของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ก าลัง
จะปรับลดเหลือ 4 ปี เช่นเดียวกัน ดังนั้นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จึงเปน็
หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่
พิจารณาตรวจแก้ไขร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2506 โดยให้ ศาสตราจารย์ ดร.ก าแหง พลางกูร เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์      
ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นกรรมการและเลขานุการ กับมีกรรมการอีก 3 คน คือ ศาสตราจารย์ 
จรัด สุนทรสิงห์ ดร.ประดิษฐ์ เช่ียวสกุล   และศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ ในที่สุดการ
ด าเนินการก็เสร็จเรียบร้อยเสนอต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ จนกระทั่งได้มีประกาศตามความใน
พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509   ซึ่งได้ให้ไว้ ณ วันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ในมาตรา 2 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ระบุให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งได้ประกาศไว้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนท่ี 22 หน้า 228-232 
ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 ดงันั้นจึงได้ถือเอา วันท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2509 เป็นวันก่อตั้งคณะ
วิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ นับเป็นคณะที่ 7 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีที่ท าการอยู่ตึกหอสมุดเก่าหลังตึกพืชพรรณ 
ปัจจุบันเป็นส านักงานของศูนย์พัฒนาและวางแผนการเกษตรของอาเซียน โดยมี ศาสตราจารย์   
ดร.ทวี ญาณสุคนธ์  เป็นคณบดีคนแรก และดร.สนิท ทองสง่า เป็นเลขานุการคณะคนแรก     
เมื่อเริ่มแรกคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชากับ 1 หน่วยงาน คือ 
 1. แผนกวิชาเคมี  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา เป็นหัวหน้าแผนกวิชา    
มีส านักงานอยู่ที่ตึกเคมี (ปัจจุบันเป็นกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร)  และเป็นแผนกที่ได้
โอนมาจากคณะเกษตร 
 2. แผนกวิชาคณิตศาสตร์  โดยมี นายชลิต เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา              
มีส านักงานอยู่ที่อาคารช่ัวคราวช้ันเดียว ตรงข้ามกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(ปัจจุบันรื้อไปแล้ว) และเป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่ 
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 3. แผนกวิชาชีววิทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ เป็นหัวหน้าแผนก
วิชา มีส านักงานอยู่ที่ตึกชีววิทยาเก่าหน้าอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณฯ (ได้เปลี่ยนช่ือเป็นอนุสาวรีย์
บูรพาจารย์ สามเสือแห่งเกษตรในปี 2538) และเป็นแผนกที่ได้โอนมาจากคณะเกษตร  
 4. แผนกวิชาฟิสิกส์  โดยมี  นายวิฑูรย์  หงษ์สุมาลย์  เป็นหัวหน้าแผนกวิชา                   
มีส านักงานอยู่ที่อาคารเกษตรวิศวกรรม ปัจจุบันคือบริเวณที่เป็นอาคารอินทรีจันทรสถิตย์ และ
เป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่ 
 5. แผนกวิชาภาษา โดยมี นางสาวประชุม ทัพภะสุต เป็นหัวหน้าแผนกวิชา                       
มีส านักงานอยู่ที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี  ปัจจุบันเป็นตึกวิจัยนิวเคลียร์ เทคนิคการเกษตร             
กรมวิชาการเกษตร และเป็นแผนกที่ได้โอนมาจากคณะเกษตร 
 6. แผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้า
แผนกวิชา มีส านักงานอยู่ที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี ช้ันบน และเป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่ 
 7. หน่วยพลังงานปรมาณู โดยมี  ดร.อรรถ นาครทรรพ เป็นหัวหน้าหน่วย                          
มีส านักงานอยู่ที่เรือนรุกขรังสีหลังตึกชีววิทยาเก่า 
 8.    ในขณะนั้น ส านักเลขานุการคณะยังไม่เป็นส่วนราชการ  
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 ใน พ.ศ. 2509  คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดสอน 
2 สาย คือ 
 1. สายวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) เป็นหลักสูตร 4 ปี
(145 หน่วยกิต) มีสาขาให้เลือกหลายสาขา ได้แก่ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อินทรีย์
เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์    
 2. สายศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) และหลักสูตรศิลปะ-
ศาสตร์ (มนุษยศาสตร์) ทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตร 4 ปี (145 หน่วยกิต)   
 ในปี พ.ศ. 2509 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตรไ์ดร้ับนิสติเฉพาะสายวิทยาศาสตร์
เท่านั้น และแผนกวิชาที่พร้อมจะรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกมีเพียง 2 แผนกวิชาคือ แผนก
เคมี และแผนกชีววิทยา ดังนั้นบัณฑิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาส่วนใหญ่จะจบทางด้านเคมีและ   
จุลชีววิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้รับนิสิตสายศิลปศาสตร์ และปีเดียวกันนี้ก็เปิดสอนระดับ
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) วท.ม. (พฤกษศาสตร์) วท.ม. (ชีววิทยา) และวท.ม. (จุลชีววิทยา) 
รวม 4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ขณะนั้นยังไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย) ในปี 
พ.ศ. 2512 มีมหาบัณฑิตจบการศึกษารุ่นแรก 8 คน ส่วนนิสิตปริญญาตรี รุ่นแรกส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2512 จ านวน 1 คน ในปี พ.ศ. 2513 จ านวน 32 คน และในปีถัดมา พ.ศ. 
2514 บัณฑิตสายศิลปศาสตร์รุ่นแรกส าเร็จการศึกษา จ านวน 22 คน เป็นสาขาสังคมศาสตร์ 13 
คน สาขามนุษยศาสตร์ 9 คน ในปี พ.ศ. 2514 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกให้เป็นสากลนยิม
คือ เปลี่ยนช่ือปริญญาจาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มาเป็น วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.บ. (เคมี) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (ชีววิทยา) วท.บ. (สถิติ)   ส่วนสายศิลปศาสตร์ เปิดสอน 2 ปริญญา คือ 
ศศ.บ.  (ภาษา)  ศศ.บ.  (คณิตศาสตร์ )  และยกเลิกปริญญา ศศ.บ.  (สั งคมศาสตร์ )                    
ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์) ไป 
 พ.ศ. 2517 ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้โอนไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ 
ซึ่งตั้งขึ้นในปีนั้น พร้อมทั้งโอนนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่รับเข้ามาในสายศิลป-คณิต ไปสังกัดคณะ
สังคมศาสตร์ ส่วนนิสิตสาขาศิลป-ภาษา ยังคงอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาได้โอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จึงโอนนิสิตสายศิลป-
ภาษา ทั้งหมดไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนช่ือ
มาเป็น คณะวิทยำศำสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2524 โดยมีประกำศในรำชกิจจำ-
นุเบกษำ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2524 
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กำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์แบ่งส่วนงานออกเป็น 13 ภาควิชา และ 1 ส่วนงานระดับ
เทียบเท่าภาควิชา ได้แก่: 

1. ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
3. ภาควิชาเคมี 
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5. ภาควิชาชีวเคมี 
6. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
7. ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
8. ภาควิชาฟิสิกส์ 
9. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
10. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
12. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ 
13. ภาควิชาสถิติ 
14. ภาควิชาสัตววิทยา 

และได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีจ านวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
จ านวน 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจ านวน 12 หลักสูตร 
 นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์    
พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518-2523 และในปีพุทธศักราช 
2524 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี และได้ใช้หลักสูตรนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

 
 

  คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
  รองคณบดี 

 ผู้ช่วยคณบด ี

ส านักงาน 
เลขานุการคณะ 

 
 

ภาควิชา 
13 ภาควิชา 

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ 
และเทคโนโลยี 

 
 

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์  2. ภาควิชาเคมี 
3. ภาควิชาจุลชวีวิทยา  4. ภาควิชาชีวเคมี 

1. 5. ภาควิชาพฤกษศาสตร์  6. ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
2. 7. ภาควิชาฟิสิกส์  8. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
3. 9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
4. 11. ภาควิชาวัสดุศาสตร์  12. ภาควิชาสถิติ 
5. 13. ภาควิชาสัตววิทยา 

หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านจีโนมและ
ทรัพยากรชีวภาพสัตว์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
(AGB Research Unit) 

 
 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

เพ่ือสุขภาพ 
(AIIH) 
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ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ศ.ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต 

 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช 

 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กร 

ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล 

 
รองคณบดีฝ่ำยภำพลักษณ์องค์กร 

ผศ.ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล 
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ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
รศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา 

 
รองคณบดีฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

ผศ.ดร.จริน  โอษะคลัง 

 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิต 

ดร.พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง 

 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

รศ.ดร.ครศร ศรีกลุนาถ 

 
รองคณบดีฝ่ำยกำยภำพ 
ผศ.ดร.วิชชา อ่ิมอร่าม 

 
รองคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล 
รศ.ดร.จิรโรจน์  ต.เทียนประเสริฐ 
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   ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิต พสวท.  

และทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์ 
รศ.ดร.พิทักษ์  เชื้อวงศ์ 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยควำมปลอดภัยและ

เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 
ดร.ธารินี สาลโีภชน ์

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
ผศ.ดร.ณัฐสมน เพชรแสง 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิต 
ดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ
กิจกรรมพิเศษ 

ดร.ศรญิญา  ไพศาลสมบตั ิ

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยแผนงำน 
ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศริิศักดิส์ุนทร 
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หัวหน้ำภำควิชำ 

 
คณิตศำสตร์ 

ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย์ 

 
เคมี 

รศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี 

 
จุลชีววิทยำ 

ผศ.ดร.เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์ 

 
ชีวเคมี 

ดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์ 

 
พฤกษศำสตร์ 

ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ 

 
พันธุศำสตร์ 

รศ.ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน์ 

 
ฟิสิกส์ 

รศ.ดร.พงศกร  จันทรัตน์ 

 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 

ผศ.ดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์  

 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ผศ.ดร.ผกาเกษ  วัตุยา   
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   หัวหน้ำภำควิชำ 

 
วิทยำศำสตร์พื้นพิภพ 

อาจารย์ พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ 

 

 
วัสดุศำสตร ์

ผศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 

 
สถิติ 

ดร.สุดารัตน์  นิจสุนกิจ 

 

สัตววิทยำ 
ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
  

 

  

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร 
นางสาวนงพร  บุญสวสัดิ ์
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์  
ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ในคณะวิทยำศำสตร์ 

 
รศ.ดร.ภาสกร  ปนานนท์ 

 
รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย 

 
รศ.ดร.อดิศักดิ์ บญุชื่น 

 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 

 
รศ.ดร.พัชรี สุนทรนันท 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และทรัพย์สนิทางปัญญา 
กรรมการ 
 

4. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาเคมี กรรมการ 
6. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
7. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ กรรมการ 

10. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ กรรมการ 
14. หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาสถิติ กรรมการ 
16. หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา กรรมการ 
17. รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย กรรมการ 
18. รศ.ดร.ภาสกร  ปนานนท์ กรรมการ 
19. รศ.ดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น กรรมการ 
20. รศ.ดร.พัชรี สุนทรนันท กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 46 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
12 หลักสูตร ดังนี้  
 ระดับปริญญำตรี 18 หลักสูตร 

1. วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
2. วท.บ. (เคมี) 
3. วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 
4. วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
5. วท.บ. (ชีวเคมี) 
6. วท.บ. (ชีววิทยา) แขนงชีววิทยาและแขนงสัตววิทยา 
7. วท.บ. (พันธุศาสตร์) 
8. วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
9. วท.บ. (ฟิสิกส์) 
10. วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี) 
11. วท.บ. (วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์) 
12. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
13. วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ) 
14. วท.บ. (สถิติ) 
15. วท.บ. (เคมีบูรณาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
16. วท.บ. (วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร)์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
17. วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี) (หลักสตูรนานาชาติ) 
นอกจากน้ี ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์     

พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518-2523 และในปีพุทธศักราช 
2524 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี และได้ใช้หลักสูตรนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
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หลักสูตรที่เปิดสอน  (ต่อ)  

ระดับปริญญำโท 17 หลักสูตร 
1. วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
2. วท.ม. (เคมี) 
3. วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
4. วท.ม. (ชีวเคมี) 
5. วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
6. วท.ม. (พันธุศาสตร์) 
7. วท.ม. (ฟิสิกส์) 
8. วท.ม. (มาตรวิทยา) 
9. วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป) 
10. วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
11. วท.ม. (วิทยาการวัสดุนาโน) 
12. วท.ม. (วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์) 
13. วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
14. วท.ม. (สถิติ) 
15. วท.ม. (สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ) 
16. วท.ม. (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม) 
17. วท.ม. (วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต) (หลักสูตรนานาชาติ) 
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หลักสูตรที่เปิดสอน  (ต่อ) 

ระดับปริญญำเอก 12 หลักสูตร 
1. ปร.ด. (เคมี) 
2. ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
3. ปร.ด. (ชีวเคมี) 
4. ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 
5. ปร.ด. (พันธุศาสตร์) 
6. ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
7. ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
8. ปร.ด. (วิทยาการวัสดุนาโน) 
9. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 
10. ปร.ด. (สถิติ) 
11. ปร.ด. (สัตววิทยา) 
12. ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (หลักสูตรนานาชาติ)               
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กำรยื่นค ำร้องด้ำนกำรศึกษำของนิสิต 
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11. การขอลาออก 

 

12. ค ารอ้งทัว่ไป 



คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 •  19 
 

 



20  • คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 
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กำรวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัยทั้งงานวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในทุก ๆ สาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน และมีแผนส่งเสริมการท างานวิจัยแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการน าผลไปพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น 
 ตัวอย่างงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับพันธุกรรมของจุลินทรีย์ 
พืช และสัตว์   งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์พืชและสัตว์ ในระดับสปีชีส์
และพันธุกรรม   งานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา การเจริญเติบโตพัฒนาการ และการผลิตสารส าคัญ
บางชนิดของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ การวิจัยสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลในการป้องกันและ
รักษาโรคคน สัตว์ และพืช   งานวิจัยทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์   งานวิจัยทางด้านเคมีอนินทรีย์
สังเคราะห์   งานวิจัยทางด้านเคมีสนเทศศาสตร์   งานวิจัยเกี่ยวกับอัญมณี   งานวิจัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างบทเรียนบนเว็บ การสืบค้นสารสนเทศข้าม
ภาษา การหากลุ่มค า หัวเรื่อง และย่อความภาษาไทย การท าเหมืองข้อมูล และงานวิจัยทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส าหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านการเกษตร เช่น คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 
(ข้าวโพด กล้วยไม้ มะกอก และพืชอาหารสัตว์) โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   การวิจัยเพื่อพัฒนา
หม่อนไหม   การวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืด และการวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ 
และพืช เช่น การผลิตกรดอินทรีย์ การผลิตสีโดยเช้ือราโมแนสคัสและสาหร่าย การผลิตเซลล์
และสารที่ใช้ในอาหารสัตว์โดยจุลินทรีย์ การผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ การผลิตเอทานอล
เชื้อเพลิง และการผลิตเอนไซม์ 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผลของสภาวะทางน้ าและสารอาหารที่มีต่อปลา
ในแม่น้ าโขง เทคโนโลยีสะอาด การก าจัดน้ าเสียและวัสดุเหลือทิ้ง การพัฒนาชุดตรวจสอบ
สารพิษในน้ า การใช้ไบรโอซัวเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพน้ า และการใช้หญ้าแฝกดูดซับโลหะหนัก 
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กำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ให้
ค าปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ให้ค าปรึกษาและบริการด้านฟิสิกส์   บริการฉายรังสี
แกมมา บริการจ าแนกพรรณไม้   บริการผลิตผงสปอร์เช้ือราส าหรับอุตสาหกรรมหมัก           
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ได้แก่ การอบรมโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   การ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในภาคฤดูร้อน   
มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป ได้แก่ การท าเชื้อเห็ด   การท าอาหารหมักพื้นเมือง   การ
ผลิตผงสปอร์เช้ือรา และการผลิตไวน์ เป็นประจ าทุกปี   นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาประชุม
วิชาการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการในวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ 
รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรูท้างวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทางระบบสารสนเทศที่โฮมเพจของคณะวิทยาศาสตร์ 
www.sci.ku.ac.th ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีความต้องการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนรู้ พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
ในด้านต่างๆ โดยสามารถติดตามได้ทางผ่านแพล็ตฟอร์มยูทูป KU Science Learning Cafe' 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ์
60 พรรษา ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าเยี่ยมชม และท ากิจกรรมต่างๆที่คณะได้จัดขึ้น 
 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ให้ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้
อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอีกด้วย 
 
   
              

  

http://www.sci.ku.ac.th/
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กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 คณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิตหลายรูปแบบ  
นอกจากการสอนวิชาการในช้ันเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม 
เช่น พิธีท าบุญเลี้ยงพระในวันสถาปนาคณะฯ   งานรดน ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์   โครงการ
ไหว้พระทัศนาโบราณสถาน   งานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ   การแข่งขันกีฬาน้องพี่ 
เพื่อฝึกให้ทั้งนิสิตและบุคลากรมีใจเป็นนักกีฬา  กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังความคิดและ
แนวทางประพฤติที่ถูกต้องให้นิสิตใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดถือวัฒนธรรมไทยเป็น
หลัก 
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
และสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในรูปแบบทุนการศึกษา  
ทุนฝึกอบรม การฝึกอบรมและดูงาน ทุนอุดหนุนการวิจัย การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ บุคลากร
และนิสิตรวมทั้งการจัดตั้งโครงการวิจัยร่วมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า บริษัท  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, Yamaguchi University, The University of Akron, 
University of Putra Malaysia, Western Sydney University, University of Westminster, 
University of Louisiana at Lafayette, Biotechnology Ho Chi Minh City Open 
University, IPB University, Iwate University, Hirosaki University, Kitasato University, 
Kobe University, Meijo University, Tokyo University of Marine Science and 
Technology, National Chiao Tung University, Yangzhou University, NARA Institute 
of Science and Technology, Yuan Ze University เป็นต้น โดยคณะฯ มีโครงการวิจัย
ร่วมกับสถาบันและองค์กรชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิ โครงการทรัพยากรชีวภาพ
ปลากัดแห่งชาติร่วมกับสมาคมปลากัดแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) โครงการรพัฒนาคุณค่าของแหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยสู่เศรษฐกิจ BCG ร่วมกับ 
Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โครงการวิจัยผลึกเหลวร่วมกับองค์การบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติ (องค์การ NASA) และ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) ความร่วมมือกับ บริษัท เอมารา เอเชีย จ ากัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนาสาร
สกัดและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือทดสอบขั้นสูงทางด้านการวิจัยกัญชา กัญชง และ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือกับ ส านักกิจการเพื่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเบทาโกร ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงและ
กัญชากับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ 
จากัด ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามที่มีความเช่ียวชาญ 
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ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ กับ กรมควบคุมโรค ความร่วมมือการด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ        
ของประเทศ ได้แก่ 

ล ำดับ รำยชื่อ จังหวัด 
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุร ี
2 โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุร ี
3 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นครนายก 

4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบครีีขันธ ์
9 โรงเรียนบริบูรณ์ศลิป์รังสิต ปทุมธาน ี
10 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธาน ี
11 โรงเรียนบางกะป ิ กรุงเทพมหานคร 
12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร 
13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์ กรุงเทพมหานคร 
14 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอปุถัมภ์ สมเด็จพระเจา้

ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 
แม่ฮ่องสอน 

 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีไป
ศึกษาดูงานท ากิจกรรมทางวิชาการในฐานะนิสิตแลกเปลี่ยนในสถาบันช้ันน าในต่างประเทศโดย
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ 
เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI) ทุนวิจัยระยะ
สั้ นที่  Institute for Molecular Science (IMS) ประ เทศญี่ ปุ่ น  โ คร งการวิ จั ย ระยะสั้ น                    
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ด้ านวิทยาศาสตร์ ชี วภาพภายใต้ ความร่ วมมือกับ  College of Animal Science and 
Technology, Yangzhou University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรนานาชาติในหลายลักษณะร่วมกับสถาบัน
คู่ความร่วมมือในต่างประเทศดังนี้ 
 ระดับปริญญำตรี (Bachelor Degree) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 
B.S. (Bioscience and Technology)  
Website: https://genetics.sci.ku.ac.th/bioscience 

 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ 
B.S. (Integrated Chemistry)  
Website: https://kuic.sci.ku.ac.th  

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
B.S. (Polymer Science and Technology)  
Cooperate with University of Akron, USA 

 
 

 
ระดับปริญญำโท (Master Degree) จ านวน 1 หลักสูตร (Joint Degree) ได้แก่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
M.S. (Life Science)  
Joint Degree with Yamaguchi University, Japan (optional) 

 
 
 

ระดับปริญญำเอก (Doctoral Degree) จ านวน 1 หลักสูตร (Dual Degree) ได้แก่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Ph.D. (Bioscience) 
Dual Degree with University of Westminster, UK (optional) 
Website: https://www.sci.ku.ac.th/biosci-phd-000 
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อักษรย่อช่ืออำคำรต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

AG ตึกคณะเกษตร HORT ภาควิชาพืชสวน 
AI ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร HUM ตึกคณะมนุษยศาสตร์ 
AQ ตึกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า LH1 ศูนย์เรียนรวม 1 
BA ตึกคณะบริหารธุรกิจ LH2 ศูนย์เรียนรวม 2 
Biochem ตึกชีวเคมี LH3 ศูนย์เรียนรวม 3 
CA ตึกศิลปนิเทศ LH4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
Chem    อาคารกฤษณา ชุติมา    4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ์ 
  LIBS ส านักหอสมุด 
CSC ตึกศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์  MG ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ 
 จุฬาภรณ์ 60 พรรษา MS ตึกวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
DEPT ห้องเรียนที่ภาควิชา Phys อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์ 
E ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ R    ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
EC ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ SC อาคารสุขประชา วาจานนท ์
ED ตึกคณะศึกษาศาสตร์ SCL อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
FE ตึกวิศวกรรมป่าไม้ SC45 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
FIP ตึกผลิตภัณฑ์ประมง  SOC ตึกคณะสังคมศาสตร์ 
FI ตึกคณะประมง                         SOIL ตึกปฐพี  
SMC ตึกสถิติ-คณิต-คอมพิวเตอร ์ THIEM ตึกเทียม คมกฤส 
FM ตึกการจัดการป่าไม้ V ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
FP1 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 1 VINIT ตึกวินิจวนันดร 
FP4 ตึกวนผลิตภัณฑ์ 4 Zoo อาคารภาควิชาสัตววิทยา 
HE ตึกคหกรรมศาสตร์ .... อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์- 
   จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ภาควิชามีที่ท าการตั้งอยู่ที่ช้ัน 7 และ 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (SC45) ให้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น หลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิชวลเอฟเฟกส์และแอนิเมชัน ความจริงเสมือนและความจริงขยาย  การ
ประมวลผลภาพ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลภาพ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก และปัญญาประดิษฐ์  
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) และ หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อความก้าวหน้าของวงการและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ 
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ผ่านงานวิจัยในหลากหลายแขนงของคณาจารย์ในภาควิชาฯ เช่น งานวิจัยด้านการ
เรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เน้นการจ าลองโลกเสมือนและการสร้างภาพเคลือ่นไหว งานวิจัยด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศ ทั้งสารสนเทศท่ีเป็นข้อความและสื่อประสม งานวิจัยด้านการเรียนรูข้องเครือ่ง
ที่เน้นการโปรแกรมและสร้างตัวแบบการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ในหลายสาขา 
เช่น ด้านการแพทย์และด้านกฎหมาย  งานวิจัยด้านระบบสารสนเทศที่เน้นการสร้างระบบ
ผู้เช่ียวชาญและระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจ 
ด้านการพาณิชย์ และด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบไร้สายและ
แบบมีสาย รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานวิจัยด้านการ
ค านวณแบบคลาวด์ งานวิจัยการทดสอบและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ และงานวิจัยด้านการ
ประมวลผลภาพ ที่เน้นการสร้างเทคนิควิธีประมวลผล วิเคราะห์และสกัดสารสนเทศภาพจาก
ภาพถ่ายที่ได้มาจากหลากหลายสาขา เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางการแพทย์ 
ภาพถ่ายทางชีววิทยา นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีความร่วมมือทางงานวิจัยกับทั้งหน่วยงานภายใน 
เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก เช่น  ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ที่ทันสมัย ได้แก่ การพัฒนางานบน
ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง โปรแกรมประยุกต์บนเว็บและอุปกรณ์พกพา การ
ประมวลผลแบบกระจายและแบบคลาวด์ การประยุกต์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ เป็นต้น 

ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ สนับสนุนงานบริการทางวิชาการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
รูปของการฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติการประมวลผล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 ภาควิชาฯ เล็งเห็นความส าคัญในการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้าน
การศึกษา การวิจัยในระดับนานาชาติให้แก่นิสิต โดยมีทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงาน
และนักวิจัยฝึกงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยหยวนซื่อ ไต้หวัน และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปิดส านักงานความร่วมมือ Yuan Ze 
University Outreach Center in Thailand ขึ้นที่ ช้ัน 8 อาคารวิทยาศาสตร์  45 ปี  เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยหยวนซื่อและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและเตรียม
ความพร้อมบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในระดับสากล นอกจากนี้ ภาควิชา
ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนด้วย 
 ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์บริภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยส าหรับให้บริการแก่นิสิต ดังนี ้

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์ าหรบัรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์ าหรบัรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่องาน

โปรแกรมตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถงึขั้นสูง มีเครื่องคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูงและเครื่อง Mac Mini 
ส าหรับใช้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับรายวิชาที่มุ่งเน้นการค านวณและประมวลผล โดย
สามารถใช้พัฒนาโปรแกรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการประมวลผลขั้นสูงที่ใช้ซีพียูและจีพียู
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ร่วมกัน สามารถใช้ในงานทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก การประมวลผล
ภาพ การโปรแกรมกราฟิกส์เชิงโต้ตอบ วิชวลเอฟเฟกส์และแอนิเมชัน ความจริงเสมือนและ
ความจริงขยาย และงานสื่อประสม 

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังใช้เทคโนโลยีการท าเสมือน (Virtualization) ในการจัดการ
เครื่องบริการของภาควิชาฯ โดยมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบที่เป็นเครื่องแม่ข่าย VMWare 
ESX และมีเครื่องแม่ข่ายประมวลผลด้วยจีพียูที่มีอุปกรณ์ภายในเป็นการ์ดประมวลผลกราฟิกส์ 
เพื่องานประมวลผลประสิทธิภาพสูงอีกด้วย 

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ นอกจากจะเป็นโอเพ่นซอร์สและฟรี
แวร์แล้ว ภาควิชาฯ ยังจัดหาใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและ
เรียนรู้การใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

1. MATLAB ส าหรับงานวิจยั จ านวน 30 ท่ีนั่ง 
2. SAP Business: ซอฟต์แวร์แพ็คเกจ ERP ส าหรับการศึกษา จ านวน 30 ที่น่ัง 

 ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่นิสิตสามารถมีส่วนในการท างานร่วมกับคณาจารย์
ของภาควิชาฯ ดังนี ้

1. ห้องปฏิบัติการวิจยัซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ 
2. ห้องปฏิบัติการวิจยัเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวด์ 
3. ห้องปฏิบัติการวิจยัระบบสารสนเทศและนวัตกรรม 
4. ห้องปฏิบัติการวิจยัการค านวณวิทัศน์ ภาพ และกราฟิกส์ 
5. ห้องปฏิบัติการวิจยัวิศวกรรมสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และบริการ 
6. ห้องปฏิบัติการวิจยัการเรียนรูด้้วยคอมพิวเตอร ์
7. ห้องปฏิบัติวิจัยการค้นคืนสารสนเทศอัจฉริยะและฐานข้อมลู 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01417111 แคลคูลัส I  3 (3-0-6)  
01418111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2 (2-0-4)  
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น  3 (2-2-5)  
01418141 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3 (3-0-6)  
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2 (2-0-4)  
 วิชาภาษาไทย  3 ( -  -  )  
 วิชาภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                      จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน  3 (3-0-6)  
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5)  
01418131 การโปรแกรมทางสถิติ  3 (3-0-6)  
01418132 หลักมูลการคณนา  3 (3-0-6)  
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1 (0-2-1)  
 วิชาในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสุนทรียศาสตร์  3 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418211 การสร้างซอฟต์แวร์  3 (2-2-5)  
01418231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  
01418233 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  1 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2 ( -  -  )  
 วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ  3 ( -  -  )  
 รวม  18 ( -  -  )  
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  3 (3-0-6)  
01418232 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  
01418236 ระบบปฏิบัติการ  3 (3-0-6)  
01418261 หลักพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์  3 (3-0-6)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 วิชาภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  3 (2-2-5)  
01418331 ทฤษฎีการค านวณ  3 (3-0-6)  
01418351 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์  3 (3-0-6)  
01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1   
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 ภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  1 ( -  -  )  
 วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ  2 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                    จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6)  
01418471 การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล  3 (3-0-6)  
01418497 สัมมนา  1   
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  6 ( -  -  )  
 วิชาเลือกเสรี  3 ( -  -  )  
 รวม  16 ( -  -  )  
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1     
       จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01418490 สหกิจศึกษา  6   
 รวม  6   
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2     
      จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3 (0-9-5)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 วิชาเลือกเสรี  3 ( -  -  )  
 รวม  9 ( -  -  )  
 
 

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

เมื่อ 10 มีนาคม 2563 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ Yuan Ze University (YZU), Taiwan 

แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01417111 แคลคูลัส I  3 (3-0-6)  
01418111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2 (2-0-4)  
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น  3 (2-2-5)  
01418141 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ  3 (3-0-6)  
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2 (2-0-4)  
 วิชาภาษาไทย  3 ( -  -  )  
 วิชาภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                      จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน  3 (3-0-6)  
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5)  
01418131 การโปรแกรมทางสถิติ  3 (3-0-6)  
01418132 หลักมูลการคณนา  3 (3-0-6)  
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1 (0-2-1)  
 วิชาในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสุนทรียศาสตร์  3 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418211 การสร้างซอฟต์แวร์  3 (2-2-5)  
01418231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  
01418233 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  1 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2 ( -  -  )  
 วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ  3 ( -  -  )  
 รวม  18 ( -  -  )  
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  3 (3-0-6)  
01418232 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3 (3-0-6)  
01418236 ระบบปฏิบัติการ  3 (3-0-6)  
01418261 หลักพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์  3 (3-0-6)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 วิชาภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  

 รวม  18 ( -  -  )  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1     
                     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  3 (2-2-5)  
01418331 ทฤษฎีการค านวณ  3 (3-0-6)  
01418351 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์  3 (3-0-6)  
01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1   
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 ภาษาต่างประเทศ  3 ( -  -  )  
 วิชาในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  1 ( -  -  )  
 วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ  2 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                    จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6)  
01418471 การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล  3 (3-0-6)  
01418497 สัมมนา  1   
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3 (0-9-5)  
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  6 ( -  -  )  
 วิชาเลือกเสรี  3 ( -  -  )  
 รวม  19 ( -  -  )  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1     
       จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01418490 สหกิจศึกษา  6   
 รวม  6   
หมายเหตุ ภาคเรียนนี้ นิสิตไปโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Yuan Ze University, Taiwan 
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2     
      จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01418xxx วิชาเฉพาะเลือก  3 ( -  -  )  
 วิชาเลือกเสรี  3 ( -  -  )  
 รวม  6 ( -  -  )  
หมายเหตุ ภาคเรียนนี้ นิสิตไปโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Yuan Ze University, Taiwan 
 
 

 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 ปฏิบัติสหกจิศึกษาที่ Dongseo University (DSU), Busan, South Korea  
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คณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ชื่อ - นามสกุล                      รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา                  อีเมล 
รองศาสตราจารย ์
รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช D1410  fscinws@ku.ac.th 
รศ.ดร.วรเศรษฐ  สุวรรณิก  D1417  worasait.suwannik@gmail.com 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผศ.ศิริกร  จันทร์นวล D1409  fsciskp@ku.ac.th 
ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน์ D1411  fscicls@ku.ac.th 
ผศ.พบสิทธ์ิ  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  สัมมาพันธ์ D1421  fsciusa@ku.ac.th 
ผศ.ดร.เทพฤทธ์ิ  บัณฑิตวัฒนาวงศ์ D1424  fscitrb@ku.ac.th  
ผศ.ดร.นพดล  จันทร์เอี่ยม D1425  fscindj@ku.ac.th 
ผศ.ดร.อรวรรณ  อิ่มสมบัติ  D1427  aurawan.i@ku.th 
อาจารย์ 
อ.สมโชค   เรืองอิทธินันท์ D1404  fsciscr@ku.ac.th 
อ.สุนทรี   คุ้มไพโรจน์ D1412  fscisok@ku.ac.th 
ดร.เสฎฐวิทย์  เกิดผล  D1419  fscisvg@ku.ac.th 
ดร.ธรรมกร  แซ่ตั้ง  D1426  fscitos@ku.ac.th 
ดร.พิศุทธิ ์ วิเศษสิงห์  D1428  pisut.wi@ku.th 
ดร.สารัช  ท้วมชมธรรม D1429  sarach.t@ku.th 
 
 
  






