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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 

1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

1.1   ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  
ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2514  จากนโยบาย          
ที่จะขยายงานทางด้านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอ่ืนนอกเหนือไปจากด้านศิลปะและ
โบราณคดี  คณะฯ เริ่มรับนักศึกษา  รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และ
สาขาวิชาชีววิทยา  ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา
เคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และส านักงานเลขานุการ  ในปี พ.ศ.  2532 ได้จัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นอีก 1 ภาควิชา และในปีการศึกษา 2548 เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรสนองรับ
นโยบายของรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายในคณะฯ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ ประกอบด้วยภาควิชา 3 ภาค คือ 
ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา  หน่วยงานในส านักงานเลขานุการส่วนงานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีฐานะ
เป็นหน่วยงานในก ากับคณะวิทยาศาสตร์ 

1.2   ข้อมูลทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วยส่วนราชการ 6 ส่วน ได้แก่ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเลขานุการ  และหน่วยงานในก ากับ 4 ส่วน  ได้แก่ ภาควิชาสถิติ  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  ภาควิชาจุล
ชีววิทยา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 

ภำควิชำคณิตศำสตร ์
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา  จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  2  
สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์  และคณิตศาสตร์ประยุกต์    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   2 สาขาวิชา คือ 
คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)    ภาควิชาฯ  มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นส าคัญ   
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้ว  ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังให้บริการการสอนทางคณิตศาสตร์กับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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อีกท้ังมีการจัดอบรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรียนมัธยมในภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งการ
จัดอบรมโอลิมปิกให้กับนักเรียนในภูมิภาคตะวันตกด้วย 
 
ภำควิชำเคมี  
 เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 1 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี  และในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เปิด
สอน  3  สาขาวิชา  คือ เคมีศึกษา  เคมีวิเคราะห์  และเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเปิดสอน 
2 สาขาวิชา คือ เคมีอินทรีย์  และเคมีชีวอนินทรีย์(นานาชาติ) ในการจัดการศึกษานั้น จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ความรู้พ้ืนฐานในเคมีทุกแขนงและได้รับการพัฒนาทักษะด้านการท าปฏิบัติการทดลอง การใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
นอกจากนี้ภาควิชาเคมี มีโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตภูมิภาคตะวันตก 
อาทิเช่น การวิเคราะห์น้ า อาหาร หรือสารตัวอย่างด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์  การเป็นที่ปรึกษาและการ
แก้ปัญหาทางเคมีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมีแก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจ  ภาควิชาเคมียังมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เช่น หน่วยปฏิบัติการวิจัยสารจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ  หน่วย
ปฏิบัติการวิจัยสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ และอนินทรีย์  หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์  หน่วยวิจัยด้าน
การอนุรักษ์ศิลปะ และศูนย์วิจัยวัสดุเพื่องานศิลปะ การออกแบบและโฆษณา  เป็นต้น 

ภำควิชำชีววิทยำ 

 เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
การศึกษาของภาควิชาชีววิทยามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง  สามารถใช้ความรู้และ
เครื่องมือทางชีววิทยาเพ่ือศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ   มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า และ
วิจัยเพ่ือร่วมพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยชีววิทยาพ้ืนฐาน  ชีววิทยาประยุกต์  เทคโนโลยีชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยายังมีโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่มี คุณภาพเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ภำควิชำฟิสิกส์ 
  ภาควิชาฟิสิกส์เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์   
การศึกษาของภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ภาควิชาฟิสิกส์บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รวมทั้งยังมีหน่วยวิจัยที่มีผลงานใน
ระดับสากล อาทิ หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ หน่วยวิจัยตัวน ายิ่งยวด  เป็นต้น 
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ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต  และมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯ มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลพิษ
และจัดการทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถท างานได้ทั้ง
ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มีการเสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกงาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท และหน่วยงานต่างๆ 

ภำควิชำสถิติ 
 ภาควิชาสถิติเปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถิติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  การจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในภาคทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงได้ รวมทั้งสามารถ
ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ทาง
ภาควิชายังมีหน่วยให้ค าปรึกษาทางสถิติแก่บุคคลทั่วไป ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ในการท าวิจัย และเตรียมความพร้อมในการท างาน 

ภำควิชำคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต  2 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แขนงต่างๆ สนองความต้องการด้านก าลังคนในการพัฒนาประเทศ 

ภำควิชำจุลชีววิทยำ 
  ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา การศึกษาของภาควิชาฯ ว่าด้วยศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งที่มีประโยชน์และโทษ
ต่อมนุษย์ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย และเห็ดรา  มุ่งให้ความส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานของจุลชีพ 
ตลอดจนถึงการศึกษาเทคโนโลยีชั้นสูง  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ บัณฑิตจุล
ชีววิทยาเป็นผู้พร้อมที่จะประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชนมีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัยส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม และเทคนิคต่างๆ ในการศึกษาระดับชีวโมเลกุล  
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ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะฯ 

 ส านักงานเลขานุการมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการด าเนินการและประสานงานภารกิจต่างๆ ของ
คณะฯ ให้ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส านักงานเลขานุการมีภาระงาน
ที่เก่ียวข้องแบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ งานบริหารและธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานคลังและพัสดุ ซึ่งทั้ง 3 
หน่วยงาน มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงาน
ในก ากับส านักงานเลขานุการ   

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยำศำสตร์ 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เป็นหน่วยงานในก ากับที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจของทางศู นย์ฯ 
ประกอบด้วยการตรวจวัด การทดสอบ การวิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
   

2.   ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2.1 ปณิธำน  

 คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ระดับสากล  เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชาการ  ยึดมั่นคุณธรรม  เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตส านึกรับผิดชอบสังคม อีกทั้ง
ยังมุ่งค้นคว้าวิจัย   เสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ    
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยำศำสตร์  “ผู้น าการเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” 
 

2.3 พันธกิจ 
1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้     

ในวิชาชีพ มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 
2) ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถ

ในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 
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4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ 

6) สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
 

2.4   วัตถุประสงค์  
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของสังคม และการ

พัฒนาประเทศ 
2) เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสังคม 
3) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ  ทั้ง

ในและต่างประเทศ รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้บริการทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น น าไปสู่รากฐานการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
5) เพื ่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6) เพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัย พัฒนาทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

แผนภูมิกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :   
1. รองคณบดี มี 6 ต าแหน่ง ได้แก่  รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ 

2. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า มี 9 ต าแหน่ง ได้แก่  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  หัวหน้า
ภาควิชาเคมี  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  หัวน้าภาควิชาฟิสิกส์  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  หัวหน้าภาควิชาสถิติ  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีวิทยา  และ
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
 

กรรมการประจ าคณะฯ 
กรรมการบริหารคณะฯ 

คณบด ี

กรรมการบัณฑิตศึกษา 

รองคณบด ี หัวหน้าภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า 

- หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
- หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
- หัวหน้างานบริการการศึกษา 
- หัวหน้างานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

เลขานุการคณะฯ 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 7 
 

 
 

4.  รำยนำมผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร ์  
 ต ำแหน่ง         ชื่อ - สกุล     

 คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง 
 รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.วรัญญู  พูลสวัสดิ์ 
 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุมิตร์  เขียววิชัย  
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์ 
 คณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ 
 คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วรภาส  พรมเสน 
 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์  พรสวัสดิ์ 
 หัวหน้าภาควิชาเคมี อาจารย์ฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์ 
 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ 
 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ อาจารย์ ดร.งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ                  
 หัวหน้าภาควชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช 
 หัวหน้าภาควิชาสถิติ อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  มีจันทร์  
 หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร วรสง่าศิลป์  
 หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์  
 รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ 
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5.   รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์  และคณะกรรมกำรประจ ำ              
คณะวิทยำศำสตร ์

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล   อยู่ยืนยง    
  2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์           
  3.  อาจารย์ ดร.วรัญญู  พูลสวัสดิ์        
  4.  อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์      
  5.  อาจารย์สุมิตร์  เขียววิชัย    

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล   ชุมชอบ    
7.  อาจารย์ ดร.วรภาส  พรมเสน   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์  พรสวัสดิ์     
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ     

10.  อาจารย์ฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์      
11.  อาจารย์ ดร.งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ     
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช   
13.  อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  มีจันทร์   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  วรสง่าศิลป์      
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา  เส็งสาย   
17.  อาจารย์ ดร.สุนีย์  พงษ์พินิจภิญโญ  
18.  อาจารย์วรรณภา  พนิตสุภากมล        
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา  พุทธวงศ์      
20.  อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา  ปัญญาจิรวุฒิ       
21.  อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เล้าอรุณ        
22.  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง        
23.  อาจารย์ ดร.รัตนา  ศรีทัศน์        
24.  อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม         
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  อ้นแฉ่ง    
26.  อาจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล      

 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 
7. อัตลักษณ์ของนักศึกษำ   

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา พัฒนาสังคมและชุมชน 
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8. กำรเรียนกำรสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรวม 30 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  

 ระดับปริญญำบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  10 สาขาวิชา  ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 ระดับบัณฑิตศึกษำ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา   
 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาเคมีศึกษา  
 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวิชาจุลชีวิทยา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์          

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8 สาขาวิชา ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์     
 สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (นานาชาติ)    สาขาวิชาชีววิทยา  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะฯ ยังได้ด าเนินการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างหลักสูตรที่มีลักษณะสหสาขาวิชา โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ร่วมกัน โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์  และระดับปริญญาเอกสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และคณะวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้บุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน
กระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวนที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคตะวันตก บริ เวณใกล้เคียง และบุคคล
ทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาเพ่ิมเติมได้เข้าศึกษาในโครงการความร่วมมือดังกล่าว 

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์ผลิตนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรมในภาคการ
ผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต โดย
ด าเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
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(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นละ 30 คน  
 
 

8.1 หลักสูตร 
ตำรำงที่  1    สรุปผลกำรวิเครำะห์หลักสูตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 255 8      

(เอกสำรเพิ่มเติม) 
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8.2 ข้อมูลนักศึกษำ   

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,453 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2,084 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 295 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 74 คน นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ยังจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ และรายวิชาพ้ืนฐาน
ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศึกษาศาสตร์ 
จากจ านวนนักศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ท าให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ทั้งสิ้น 3,415.14 คน 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำตรีจ ำแนกตำมหลักสูตร และลักษณะโครงกำร 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ตกค้ำง 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์       
ปกติ 28 23 23 22 3 99 
พิเศษ 10 6 1 8 6 31 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์       
ปกติ 20 11 10 15 3 59 
พิเศษ 2 4 1 2 3 12 

สาขาวิชาชีววิทยา       
ปกติ 62 41 56 61 38 258 
พิเศษ 15 2 6 6 7 36 

สาขาวิชาเคม ี       
ปกติ 63 52 55 62 37 269 
พิเศษ 15 5 9 2 12 43 

สาขาวิชาฟิสิกส ์       
ปกติ 41 34 21 32 12 140 
พิเศษ 4 2 5 3 2 16 

สาขาวิชาสถิต ิ       
ปกติ 37 36 31 25 14 143 
พิเศษ 4 5 2 4 9 24 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม       
ปกติ 46 42 37 42 28 195 
พิเศษ 14 7 6 6 10 43 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์       
ปกติ 67 45 34 20 33 199 
พิเศษ 8 10 3 4 10 35 
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หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ตกค้ำง 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ       
ปกติ 56 53 56 29 62 256 
พิเศษ 14 14 5 4 50 87 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา       
ปกติ 23 27 27 28 12 117 
พิเศษ 8 2 3 5 4 22 

       
รวมปกต ิ 443 364 350 336 242  

รวมปกติทุกชั้นป ี  1735 

รวมพิเศษ 94 57 41 44 113  
รวมพิเศษทุกชั้นป ี  349 

รวมปกติและพิเศษ 537 421 391 380 355  

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  2,084 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

6.24% 

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

3.41% 

สาขาวิชาชวีวทิยา 

14.11% 

สาขาวิชาเคม ี

14.97% 

สาขาวิชาฟิสกิส์ 

7.49% สาขาวิชาสถิต ิ

8.01% 

สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม 

11.42% 

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ 

11.23% 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

16.46% 

สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

6.67% 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีปีการศกึษา 2558 จ าแนกตามหลักสูตร 
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำโท จ ำแนกตำมหลักสูตร และลักษณะโครงกำร 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ตกค้ำง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์        
ปกติ 3 - 6 - 11 - 20 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา        
ปกติ - - - - 2 - 2 
พิเศษ 3 - 22 - - - 25 

สาขาวิชาชีววิทยา        
ปกติ 2 - 7 - 8 - 17 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีศึกษา        
ปกติ - - 5 - 2 - 7 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์        
ปกติ 5 - 4 - 5 - 14 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีวิเคราะห ์        
ปกติ 2 - 2 - - - 4 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาฟิสิกส ์        
ปกติ 4 - 10 - 14 - 28 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาสถิติประยุกต ์        
ปกติ 5 - 2 - - - 7 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม        
ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 9 - 19 - 30 8 66 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ        
ปกติ 4 - 3 2 1 - 10 
พิเศษ - - - - - 6 6 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา        
ปกติ 1 - 1 - 4 - 6 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์        
ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 12 - 25 - 45 1 83 
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หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ตกค้ำง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

รวมปกต ิ 26 - 40 2 47 -  
รวมปกติทุกชั้นป ี  115 

รวมพิเศษ 24 - 66 - 75 15  
รวมพิเศษทุกชั้นป ี  180 

รวมปกติและพิเศษ 50 - 106 2 122 15  

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  295 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

6.78% 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศึกษา 

9.15% 

สาขาวิชาชีววิทยา 

5.76% 

สาขาวิชาเคมี

ศึกษา 

2.37% 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

4.75% 

สาขาวิชาเคมีวเิคราะห์ 

1.36% 

สาขาวิชาฟสิิกส์ 

9.49% 

สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์ 

2.37% 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

22.37% 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.42% 

สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

2.03% 

สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์ 

28.14% 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศกึษา 2558 จ าแนกตามหลักสูตร 
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ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำเอก จ ำแนกตำมหลักสูตร และลักษณะโครงกำร 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำเอก 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้ำง 
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ (นานาชาติ)          
ปกติ - - 1 - 3 - 6 - 10 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาชีววิทยา          
ปกติ 1 - 2 - 2 - 3 - 8 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์          
ปกติ 6 - 1 - - - - - 7 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ 
(นานาชาติ) 

      
  

 

ปกติ - - - - - - 1 - 1 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาฟิสิกส ์          
ปกติ 1 - 2 - 2 - - - 5 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ          
ปกติ 1 - 3 - 1 - 3 - 8 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา          
ปกติ - - - - - - 3 - 3 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 

      
  

 

ปกติ - - - - - - - - - 
พิเศษ 9 - 23 - - - - - 32 

          
รวมปกต ิ 9 - 9 - 8 - 16 -  

รวมปกติทุกชั้นป ี  42 
รวมพิเศษ 9 - 23 - - - - -  

รวมพิเศษทุกชั้นป ี  32 
รวมปกติและพิเศษ 18 - 32 - 8 - 16 -  

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  74 
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ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557 

หลักสูตร ปริญญำบัณฑิต ปริญญำมหำบัณฑิต ปริญญำดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

คณิตศาสตร ์ 25 - - 25 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 16 - - 16 
ชีววิทยา 64 - - 64 
เคม ี 63 - - 63 
ฟิสิกส ์ 41 - - 41 
สถิต ิ 41 - - 41 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60 - - 60 
คอมพิวเตอร ์ 63 - - 63 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 107 - - 107 
จุลชีววิทยา 30 - - 30 
คณิตศาสตร ์ - 3 - 3 
คณิตศาสตร์ศึกษา - 6 - 6 
ชีววิทยา - 5 - 5 
เคมีศึกษา - 4 - 4 
เคมีอินทรีย ์ - 3 - 3 
เคมีวิเคราะห ์ - - - - 
ฟิสิกส ์ - 3 - 3 
สถิติประยุกต ์ - 3 - 3 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 12 - 12 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(นานาชาติ) 

13.51% 

สาขาวิชาชีววิทยา 

10.81% 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

9.46% 

สาขาวิชาเคมีชวีอนินทรีย์ 

(นานาชาต)ิ 

1.35% 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

6.76% 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10.81% 

สาขาวิชาจุลชีววทิยา 

4.05% 

สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์

และงานยุตธิรรม 

43.24% 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศกึษา 2558 จ าแนกตามหลักสูตร 
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หลักสูตร ปริญญำบัณฑิต ปริญญำมหำบัณฑิต ปริญญำดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 13 - 13 
จุลชีววิทยา - 8 - 8 
นิติวิทยาศาสตร ์ - 19 - 19 
คณิตศาสตร์ (นานาชาติ) - - - - 
ชีววิทยา - - 2 2 
เคมีอินทรีย ์ - - - - 
เคมีชีวอนินทรีย์ (นานาชาติ) - - - - 
ฟิสิกส ์ - - 2 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 
จุลชีววิทยา - - 1 1 
นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม - - - - 

รวม 510 79 5 594 
 
 
8.3 ทุนกำรศึกษำ 

คณะฯ ให้การสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  โดยร่วมอยู่ในโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) และโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 102 คน  นักศึกษาได้รับเงินสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาและค่าจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวม 27,339,522 บาท  ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 259 ทุน 
เป็นจ านวนเงิน 2,147,400 บาท  และคณะฯ ยังได้จัดสรรเงินรายได้ไว้ เพ่ือจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน เป็นเงิน 
103,480 บาท รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของรัฐบาล จ านวน 506 ราย คิดเป็นเงิน 25,609,407 บาท รวมจ านวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษา   
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 55,199,809 บาท 

 
ตำรำงท่ี 6  ทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ล ำดับที ่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวน (ทนุ) จ ำนวนเงิน (บำท) ประเภททุน 
1 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 26 7,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
2 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 21 6,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
3 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 27 5,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
4 
 
 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร ์ 4 13,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 3,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม 5 รวม 180,470/ภาคการศึกษา 

(ต้น) 
ไม่ต่อเนื่อง 

 
5 
 
 

ทุนประเภท 2  ค่าหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม 2 รวม 38,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 2 13,000/ภาคการศึกษา (ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
(ทุนประเภท 1) 

1 รวม 24,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 
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ล ำดับที ่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวน (ทนุ) จ ำนวนเงิน (บำท) ประเภททุน 
ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
(ทุนประเภท 2) 

1 รวม 19,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเน่ือง 

6 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 13 7,000/ภาคการศึกษา (ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
7 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 19 6,000/ภาคการศึกษา(ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
8 ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 26 5,000/ภาคการศึกษา(ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
9 
 
 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร ์ 4 13,000/ภาคการศึกษา(ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 3,000/ภาคการศึกษา(ต้น) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม 5 รวม 94,230/ภาคการศึกษา 

(ปลาย) 
ไม่ต่อเนื่อง 

 
10 
 
 

ทุนประเภท 2  ค่าหน่วยกิต+ค่าธรรมเนียม 2 38,000/ภาคการศึกษา(ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 2 13,000/ภาคการศึกษา (ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 
ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
(ทุนประเภท 1) 

1 29,500/ภาคการศึกษา(ปลาย) ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
(ทุนประเภท 2) 

1 รวม 19,000/ภาคการศึกษา
(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

11 ทุนจากเงินบริจาคของรศ.ดร.วัชรพงษ์-รศ.ดร.นวรตัน ์
อนันต์ชื่น 

2 5,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

12 กองทุนเพชรรัตน 1 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
13 กองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสทิธ์ิ 1 8,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
14 ทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพ

บัณฑิต 
7 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

15 รางวัลเรยีนด ี 31 3,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
17 รางวัลการศึกษา "บรูซ สกอตต"์ 10 3,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
18 รางวัลมลูนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธ ิ 10 เข็มเกียรติยศ ไม่ต่อเนื่อง 
19 รางวัลการศึกษาจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 2 5000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
20 
21 

ทุนบริจาคจากครอบครัว "วรพิน" 6 500/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 10 11,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 

22 ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย 2 24,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
23 ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 20,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
25 ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 1 10,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
26 ทุนจากเงินบริจาคให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะฯ 3 8,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
27 ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 1 20,000/ปี ต่อเนื่อง 
28 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 1 15,000/ปี ต่อเนื่อง 
29 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 1 30,000ปี ต่อเนื่อง 
30 ทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมาร ี 2 30,000/ปี ต่อเนื่อง 
31 กองทุน "FOFYE" 1 10,000/ปี ต่อเนื่อง 
32 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นักศึกษา

ลงทะเบียนจริง 
ต่อเนื่อง 

 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 2 40,000/ปี ต่อเนื่อง 
33 ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 1 30,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
34 ทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด 1 30,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
35 ทุนธนาคารทหารไทย 1 10,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
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ล ำดับที ่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวน (ทนุ) จ ำนวนเงิน (บำท) ประเภททุน 
36 ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 2 10,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
37 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส 1 15,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 
38 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
1 8,000/ปี ไม่ต่อเน่ือง 

 
ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนเงินค่ำจ้ำงนักศึกษำท ำงำนจ ำแนกตำมภำควิชำ/หน่วยงำน 

ภำควิชำ / หน่วยงำน 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

ภำคกำรศึกษำต้น ภำคกำรศึกษำปลำย 
ส านักงานเลขานุการ  (ประชาสัมพันธ์)     
ส านักงานเลขานุการ 6,760 4,800 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 8,240 11,280 
ภาควิชาเคมี 6,360 9,840 
ภาควิชาชีววิทยา 7,720 11,600 
ภาควิชาฟิสิกส์ 7,840 10,320 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4,480 8,000 
ภาคคอมพิวเตอร์ 6,240 0 
รวมค่ำจ้ำงทั้งหมด 47,640 55,840 

 
 
 8.4 กำรได้รับรำงวัลของนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

ชื่อนักศกึษำ รหัส นศ. ชื่อศิษย์เก่ำ รหัส นศ. ชื่อรำงวัล 
นายฐาปกรณ์  ชาวเขาเวยีง 
นางสาวกนกพรรณ  ลิ้มเจริญ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07540716 
07540678 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ความบันเทิง วิ่งเพื่อสุขภาพ จาก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 18 

นายวรท  ร่าเริง 
นาวสาวชลิดา  เลาสุขศรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07540606 
07540712 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ความบันเทิง เกมจ าลองฝึกขับ
รถ 3 มิติ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 

นายศิวดล  เจริญรัตน์ 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07540613     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ความบันเทิง เบรนชาเลนจ์ จาก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 18 

นายกรกช  จันทร์ตร ี
นางสาวไอรดา  เจาะสุนทร 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07550521 
07550626 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ กล้วยกรสอน
ไทย - สื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย จากการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง่ประเทศไทย 
ครั้งที่ 18 

นายธนันต ์ อภิอัตชยั 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07530497     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
เพลงไทยโดยอาศัยการควบคุมด้วยขลุ่ยเพียงออ จาก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 18 
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ชื่อนักศกึษำ รหัส นศ. ชื่อศิษย์เก่ำ รหัส นศ. ชื่อรำงวัล 
นางสาวสิริวด ี วิริยพงศ์ 
นาวสาวเมทิกา  วรรณวัตร์ 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07560480 
07560466 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ 
มายแฟมิลีแ่ทรคเกอร์ - ระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้
พิการและผู้สูงอายุในครอบครัว จากการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 

นางสาวเบญจพร  อาชาทรง 
นายอภินันท ์ พิรชัยเดโช 
นายอานนท ์ หงษ์กลิ่น 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07560571 
07560608 
07560613 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ 
สื่อสารเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้จากการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
18 

นายธีรวิช  แกว้ภิรมย(์เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

07550555     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่งานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีระบบควบคุมและดแูลการปลูกพืช
ผสานการเลี้ยงปลาและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 18 

นายธณัชวัฒน์  เจตนา 
นายธนพล  สุภาพ 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07550437 
07550439 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรม Internet of Things ชุดอุปกรณ์
ส าหรับตรวจสอบจ านวนผู้โดยสารพร้อมระบบแนะน า
การเดินทางผ่านรถประจ าทาง จากการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 

นายภัคพล  พงษ์ทว ี
(คณิตศาสตร์) 

07580028     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ Artificial Intelligence 
Application การเยือ้งเพื่อการรู้จ าภาษาธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 

นายชลันธร  เลอเลิศกิจสกุล 
(เคมี) 

07570162     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬา เทเบิล
เทนนิส จากงานกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (Bonding 
Game 15th) 

นายปยิพงษ ์ ก าลังงาม 
(คณิตศาสตร์) 

07550023     รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน ประเภทชายเด่ียว จากกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 
(Union Game) 

นายบัลลังก ์ ธัชชัย 
(คณิตศาสตร์) 

07570024     รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท ประเภทบุคคล จาก
กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 
(Union Game) 

นายพชร  ฉันทภัทรางกูร 
(คณิตศาสตร์) 

07570029     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
ประเภทบุคคลชาย จากกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Union Game) 

นางสาวพรชนก  ค าม่วง 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

07580623     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน 
ประเภทบุคคลหญิง จากกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Union Game) 

นายวรท  ร่าเริง 
นาวสาวชลิดา  เลาสุขศรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07540606 
07540712 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ความบันเทิง เกมจ าลองฝึกขับ
รถ 3 มิติ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 
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ชื่อนักศกึษำ รหัส นศ. ชื่อศิษย์เก่ำ รหัส นศ. ชื่อรำงวัล 
นายศิวดล  เจริญรัตน์(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

07540613     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ความบันเทิง เบรนชาเลนจ์ จาก
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 18 

นายกรกช  จันทร์ตร ี
นางสาวไอรดา  เจาะสุนทร 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07550521 
07550626 

    ผ่านการคัดเลือกรอบที ่2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ กล้วยกรสอน
ไทย - สื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย จากการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง่ประเทศไทย 
ครั้งที่ 18 

นายภัคพล  พงษ์ทว ี
(คณิตศาสตร์) 

07580028     ผ่านการคัดเลือกรอบที ่2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) 
ประเภทโปรแกรมเพือ่ Artificial Intelligence 
Application การเยือ้งเพื่อการรู้จ าภาษาธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 

    นายธนรกัษ ์ เก่งชูวงษ์ 
(ชีววิทยา) 

0748069 รางวัล "Most Improvement in Change 
Management" Supervisor and Staff of The Year 
2015 

นางสาวสุกัญญา  ข าครุฑ 
นางสาวสุรีย์พัชญ ์ ศรีวิลาส 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

07550645 
07550648 

    รางวัลรองชนะเลิศในการเสนอผลงานประเภทบรรยาย 
จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (UAMC) ครั้งที่ 5 

นายกรกช  จันทร์ตร ี
นางสาวไอรดา  เจาะสุนทร 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07550521 
07550626 

    รางวัล Excellent Paper Award เร่ือง การพัฒนาเกม
ฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด ์จากงาน The 4th 
ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUC2 2016) 

นายศุภกร  ชัยศรีนุวัฒน์ 
นางสาวปริษา  วัฒนาราม 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07550475 
07550454 

    รางวัล Very Good Paper Award เร่ือง ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์บุคคลไทย จากงาน The 4th 
ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUC2 2016) 

นางสาวกัลยรัตน์  ไวการ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07550524     รางวัล Very Good Paper Award เร่ือง โปรแกรม
เสริมทักษะการอา่นภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ จากงาน The 4th 
ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUC2 2016) 

นางสาวพรพิมล  สร้อยสังวาลย ์
นางสาวพิณทิพย ์ อยู่สุข 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

07550456 
07550639 

    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการประกวด
โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นางสาวภัทธิดา  คงสมบูรณ์โชค 
(ชีววิทยา) 

07550097     รางวัลชมเชย ในการน าเสนอโปสเตอร์ จากการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่เยาวชน ครั้งที่ 
11 

นายอนวุัฒน์  เพ็ชรด า 
(เคมี) 

57302204 
07530244 

   รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดีเด่น เร่ือง 
Synthesis of Novel Fluorescent Sensor Based 
on [5]Helicene Fluorophores for the Highly 
Selective Hg2+ - Sensing จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "วลัยลักษณว์ิจัย" ครั้งที่ 8 
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8.5  กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตส านึกรับผิดชอบสังคมผ่านพันธกิจในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมด้าน
วิชาการแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์การท ากิจกรรมด้านต่างๆ ในสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ จ านวน 71 โครงการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 1,696,064 บาท และนักศึกษาจัดหารายได้เอง จ านวนเงิน 1,145,300 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,841,364 บาท 
 

8.6 อำจำรย์และบุคลำกร  

คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์ตามโครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
266.5 คน  (คิดตามนิยาม สกอ.) จ าแนกเป็น  

ข้าราชการ 
 สายวิชาการ   78    อัตรา 
 สายวิชาชีพเฉพาะ   33   อัตรา 
ลูกจ้างประจ า   16    อัตรา 
ลูกจ้างชั่วคราว (จากงบประมาณเงินรายได้)    
 สายวิชาการ     1    อัตรา 
 สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป   30    อัตรา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 สายวิชาการ   75.5    อัตรา 
 สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป   29    อัตรา 
พนักงานราชการ    3 อัตรา 
อาจารย์ตามโครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถฯ    1 อัตรา 

                 (ส ารวจ ณ วันที่ 14 ก.ค.59) 

 ภำพรวม - สายวิชาการ  155.5 อัตรา 
  - สายสนับสนุนวิชาการ    77 อัตรา 

    - สายสนับสนุน (หมวดฝีมือ-แรงงาน)    34 อัตรา 

 

 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 23 
 

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภท 

บุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุ รวมจ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 
คน 78 33 111 

ร้อยละ 29.27 12.38 41.65 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 75.5 29 104.5 

ร้อยละ 28.33 10.88 39.21 

ลูกจ้างประจ า 
คน  - 16 16 

ร้อยละ 0.00 6.00 6.00 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 1 30 31 

ร้อยละ 0.00 11.26 11.63 

พนักงานราชการ 
คน  - 3 3 

ร้อยละ 0.00 1.13 1.13 

อาจารย์โครงการจ้างฯ 
คน 1  - 1 

ร้อยละ 0.38 0.00 0.38 

รวม 
คน 155.5 111 266.5 

ร้อยละ 58.35 41.65 100.00 

ตำรำงท่ี 9  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำต่อในประเทศและต่ำงประเทศ 

ภำควิชำ 
อำจำรย์
ประจ ำ
ทั้งหมด 

อำจำรย์
ประจ ำ

ปฏิบัติงำน
จริง 

อำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ 

ลำศึกษำภำยในประเทศ ลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ 
รวม

ทั้งหมด 
โท เอก โท-เอก รวม โท เอก โท-เอก รวม   

คณิตศาสตร ์ 27 26  - 1  - 1  -  -  - 0 1 

เคม ี 27 27  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

ชีววิทยา 20 20  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

ฟิสิกส ์ 24 24  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

สิ่งแวดล้อม 14 14  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

สถิต ิ 12 12  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

คอมพิวเตอร ์ 20.5 20  -  -  - 0  - 0.5  - 0.5 0.5 

จุลชีววิทยา 11 11  -  -  - 0  -  -  - 0 0 

รวมระดับคณะ 155.5 154 0 1 0 1 0 0.5 0 0.5 1.5 
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ตำรำงท่ี 10  จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำ 

ภำควิชำ อำจำรย์ ผศ. รศ. ศำสตรำจำรย์ รวม 

  ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
คณิตศาสตร ์  - 2 16  -  - 6  -  - 2  -  - 1 27 
เคม ี  - 3 10  -  - 11  -  - 3  -  -  - 27 
ชีววิทยา  -  - 10  - 2 4  -  - 4  -  -  - 20 
ฟิสิกส ์  - 3 16  -  - 2  -  - 1  -  - 2 24 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  - 1 2  -  - 7  -  - 4  -  -  - 14 
สถิต ิ  -  - 4  - 1 5  - 1 1  -  -  - 12 
คอมพิวเตอร ์  - 3 12.5  - 3 1  -  - 1  -  -  - 20.5 
จุลชีววิทยา  -  - 4  -  - 4  -  - 3  -  -  - 11 

รวมท้ังสิ้น  - 12 74.5  - 6 40  - 1 19  -  - 3 155.5 
คิดเป็นร้อยละ  - 7.72 47.91  - 3.86 25.72  - 0.64 12.22  -  - 1.93 100 

 

9.  งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
พันธกิจด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์    

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บูรณาการความเชี่ยวชาญระหว่างสาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และสังคม และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุน
การท าวิจัยของคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผู้แทนจากทุก
สาขาวิชาร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ  ร่างระเบียบ
และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยที่จ าแนกเป็นทุนประเภทต่างๆ ตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
คณะฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งคณะฯ ให้การสนับสนุนทุนแบ่ง
ตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรคค์ณะวิทยาศาสตร์ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ

วิทยาศาสตร์ 
- ทุนสนับสนุนการเขียนต าราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ 

 ส าหรับการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ คณะฯ ได้มีกลไกใน
การสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการวิจัยควบคู่
ไปกับภาระหน้าที่หลักด้านผลิตบัณฑิต โดยมีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
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- สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณา
ผลงานวิจัยทั้ งในด้านวิชาการ และด้านการใช้ภาษา  ก่อนการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนค่า Page Charges ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- ให้รางวัลตอบแทนส าหรับผู้ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งวารสารวิชาการ  การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการขอต าแหน่ง 

- คิดภาระงานให้ส าหรับคณาจารย์ที่ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ โดยคิดภาระงานให้ไม่เกิน 15 
ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ 

คณะฯ มีโครงการวิจัยในลักษณะของโครงการต่อเนื่อง และโครงการวิจัยใหม่ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ านวน 78 โครงการ เป็นเงิน 44,497,541.48 บาท (คิดเฉพาะงบประมาณที่ได้รับในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) จ าแนกเป็น 

  แหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

- งบประมาณแผ่นดิน  19  โครงการ    (7,074,983.33  บาท) 
- คณะวิทยาศาสตร์  32  โครงการ    (3,182,500.00  บาท) 
- ความร่วมมือสนับสนุนวิจัยระหว่าง    7  โครงการ     (2,158,472.22  บาท) 
  คณะวิทยาศาสตร์ กับ สกว. หรือ วช 
- แหล่งทุน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ในประเทศ  20  โครงการ  (30,581,585.92  บาท) 

 แผนภูมิแสดงงบประมำณด้ำนกำรวิจัยท่ีได้รับจ ำแนกตำมประเภทแหล่งทุน 

 

 

 

 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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นอกเหนือจากงบประมาณที่คณะฯ ได้จัดสรรเพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับด าเนินการวิจัยแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ  ดังนี้ 
- ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน  5  โครงการ (250,000.00 บาท) 
 ให้รางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ  การน าเสนอแบบบรรยาย/แบบ-

โปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ
เป็นแรงจูงใจในการผลิตผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็น
จ านวนเงิน  998,500.00  บาท  และรางวัลส าหรับผู้มีผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา จ านวน  90,000.00  บาท 

 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดยสนับสนุนเป็นค่า page -
charges ในการตีพิมพ์ผลงาน จ านวน  63,070.40  บาท   

 ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  55,000.00  บาท-  
 

จากงบประมาณด้านการวิจัยที่คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้บุคลากร
ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท าให้บุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนทั้งสิ้น  137  เรื่อง โดยจ าแนกเป็น 

       ประเภทผลงำน  ปี พ.ศ. 2558 

-  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ISI&SCOPUS)  43  เรื่อง 

-  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   17  เรื่อง  

-  บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับนานาชาติ  38  เรื่อง 

-  บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติ  39  เรื่อง 

นอกจากนี้คณาจารย์ของคณะฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ใน
รูปแบบของการน าเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์อีกด้วย 

ด้านการสร้างผลงานสื่อความรู้เพ่ือถ่ายทอดส าหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ คณะฯ เห็น
ความส าคัญโดยส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตต าราที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีต าราที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 1 เรื่อง 

 ผลงานของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
ผลงานที่ถูกน าไปอ้างอิงจากการสืบค้นในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) ในปี พ.ศ. 2558
จ านวน 182 เรื่อง (นับเฉพาะผลงานย้อนหลัง 5 ปี จ านวน 104 เรื่อง) 
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 แผนภูมิแสดงผลงำนวิชำกำรที่ตีพิมพ์จ ำแนกตำมประเภทกำรเผยแพร่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.   ด้ำนกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 

ตำรำงที่ 11   ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรและ
มหำวิทยำลัย/องค์กรต่ำงประเทศ 

ลักษณะควำมร่วมมือ สถำบัน/องค์กรท่ีท ำควำมร่วมมือ 
ความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลีย่น
นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

University of Hohenheim 

ความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

Museum für Naturkunde, Leibniz-Institute on Evolution and 
Biodiversity at the Humboldt-University Berlin (MfN) 

ความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 

ความร่วมมือด้านการวิจัยสภาวะภูมิอากาศ National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า MOU กับ สถาบันในประเทศญี่ปุ่นอีก 1 แห่ง 

 

11.  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม   

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์  เป็นการสร้างคุณค่า
และมูลค่าแก่คณะฯ ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งแก่สังคม ประเทศชาติ  และพัฒนาองค์ความรู้
ไปสู่ระดับสากล   ซึ่งกิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินงานอยู่ได้แก่  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม 
สัมมนา ประชุมวิชาการ  การเป็นที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์  โดยคณะฯ มีนโยบายสนับสนุน
คณาจารย์ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ  ซึ่งนอกจากเป็นการท าประโยชน์
ให้แก่สังคมแล้ว คณะฯ ยังได้ประโยชน์  ทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อันจะน ามาสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตร  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการทางวิชาการเข้ากับ
ภารกิจอ่ืนของคณะฯ 

ปี พ.ศ. 2558 
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11.1 กำรให้บริกำรด้ำนจัดอบรม สัมมนำ และกำรบริกำรตรวจวิเครำะห์ 
 กิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัด
อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ การให้บริการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ทาง
สถิติ  ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการทั้งหมด 13 โครงการ  โดยมีผู้ เข้ารับบริการ 16,504 คน  จ านวนเงิน 
11,770,987 บาท  จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  980,000 บาท  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
459,671 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 10,331,316  บาท 

ตำรำงที่ 12   ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน     
กำรสอนและกำรวิจัยในปีกำรศึกษำ 2558 

กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย จ ำนวนโครงกำร 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 13 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 6 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 4 
4. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม 3 

 

11.2 กำรให้บริกำรด้ำนบุคลำกร 
การสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไปเป็นวิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นที่ปรึกษา  เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์  เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   
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12.  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการผลิต
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลและเสริมสร้างจิตส านึกแก่นักศึกษาและบุคลากร
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา โดยมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 18 โครงการ จ าแนกเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 10 โครงการ ได้แก่  

1. พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
3. โครงการนิทรรศการ "วาดวิทย์ 6" 
4. โครงการทัศนาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 
5. โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตอาสา ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 
6. งานคืนสู่เหย้าวิดยาศิลปากรและงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
7. โครงการสงกรานต์วิถีไทย จุลชีววิทยาร่วมใจอนุรักษ์ 
8. โครงการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาจุลชีววิทยา ประจ าปี 2559 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศนิเวศศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 
10. โครงการ "รู้กินโต๊ะฝรั่ง รักษ์วัดวังไทย" 

กิจกรรมของบุคลากร จ านวน 8 กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรมมุทิตาจิต  
2. กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 11 
3. ท าบุญวันขึ้นปีใหม่และงานท าบุญครบรอบก่อตั้ง 44 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
4. สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
5. ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์พิพัฒน์วิทยา 
6. รดน้ าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
7. กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2559 
8. ไหว้พระ ธรรมสัญจร  

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยกับความยั่งยืนของวิถีประมงและวิถีชุมชน 
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13.  กำรบริหำรจัดกำร   
13.1 งบประมำณ งบประมาณที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และ

งบประมาณเงินรายได้ น าเสนอในรูปของตารางดังนี้ 
ตำรำงท่ี 13   งบประมำณรำยจ่ำยท่ีได้รับกำรจัดสรรจ ำแนกตำมประเภทของแหล่งงบประมำณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมำณ 

รวม 
งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ โครงกำรพิเศษ 

2559 112,391,700 41,017,200* 67,131,920* 220,540,820* 
2558 99,109,500 24,688,900 60,377,300 184,175,700 
2557 100,546,832 22,335,112 34,076,143 156,958,087 
2556 92,830,779 23,769,236 42,376,369 158,976,384 
2555 89,975,300 25,990,063 60,305,473 176,270,836 
2554 94,634,700 26,542,662 59,249,080 180,426,442 

หมำยเหตุ * เงินรายได้อาจมีการปรับลดตามรายรับที่เกิดข้ึนจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ตำรำงท่ี 14   สรุปงบประมำณแผ่นดินจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ปี 
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน 
 ใช้สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภณัฑ ์
สิ่งก่อสร้าง 

เงินอุดหนุน รวม 

2559 73,874,000 980,100 12,484,200 96,300 21,306,300 3,650,800 112,391,700 
2558 71,577,400 980,100 12,393,500 96,300 2,158,100 11,904,100 99,109,500 
2557 75,087,006 878,190 8,848,749 96,245 2,297,120 13,339,522 100,546,832 
2556 72,730,809 980,040 8,070,400 100,000 - 10,949,530 92,830,779 
2555 69,411,600 980,100 8,780,900 100,000 1,633,500 9,069,200 89,975,300 
2554 73,940,100 980,000 9,378,100 100,000 3,047,300 7,189,200 94,634,700 

 
13.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 
คณะวิทยาศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า  เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงการท างานผ่านระบบการประเมินอย่างสม่ าเสมอ และเพื่อให้คณะฯ ได้
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน  3 ลักษณะ คือ  

1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2558  มีบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
รวม 1 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ  

2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม  อบรมและสัมมนา ดูงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

3) โครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ จัดเพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ        ปีการศึกษา 
2558  จ านวน 19 โครงการ 
 
ตำรำงท่ี 15 บุคลำกรที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำต่อในประเทศและต่ำงประเทศ  

ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 
1. อาจารย์กฤษณะ   สีพนมวัน ป.เอก  - 

Computing 
สหราช

อาณาจักร 
26 มิ.ย.54 – 4 ม.ค.59 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ 
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ตำรำงท่ี 16 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะวิชำ/หน่วยงำน 
ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการไหว้พระ ธรรมะสญัจร ประจ าปี 

2558 
ชมรมข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง คณะ
วิทยาศาสตร ์

8 ส.ค.58 คณาจารย ์และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

26,000 

2 โครงกำรมุฑิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร         
2.1 "วันเกษียณร าลึก" รองศาสตราจารย์ปทุมพร 

เมืองพระ 
ภาควิชาชีววิทยา 5 - 6 ก.ย.58 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ

ผู้เกษียณอายุราชการ 
113,125 

2.2 "งานแสดงกตเวทิตาจติ" แด ่รอง
ศาสตราจารย์วีรานันท์ พงศาภักด ี

ภาควิชาสถิต ิ 5 - 6 ก.ย.58 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

47,260 

2.3 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายรุาชการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มศก. ประจ าปี 2558 

คณะวิทยาศาสตร ์ 16 ก.ย.58 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

147,011 

2.4 โครงการจดังานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษยีณอายุ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ภาควิชาฟิสิกส ์ 6 พ.ย.58 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

17,500 

3 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการท างาน คณะวิทยาศาสตร ์ 13 - 14 ต.ค.
58 

คณาจารย ์และบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

37,195 

4 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและเช่ือมความ
สามัคคี ครั้งท่ี 11 

ชมรมข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง คณะ
วิทยาศาสตร ์

พ.ย. - ธ.ค.
58 

คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

187,839 

5 โครงการเพิม่พูนความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 

ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

6 พ.ย.58 บุคลากรและนักศึกษา 8,856 

6 โครงกำรสัมมนำคณะฯ และภำควิชำ         
6.1 เตรียมความพร้อมสู่การประเมินคณุภาพ

การศึกษา 
ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

28 - 30 พ.ย.
58 

คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

107,440 

6.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ภาควิชาเคม ี 12 ม.ค.59 คณาจารย์ภาควิชาเคมี 
และนักศึกษา  

  

6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบคุลากร
ภาควิชาฟิสิกส์ ประจ าปี 2559 

ภาควิชาฟิสิกส ์ 7 - 8 ม.ค.59 คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

74,000 

6.4 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ภาควิชาเคม ี 21 มี.ค.  
และ 26 เม.ย.

59 

คณาจารย์ภาควิชาเคมี 
และนักศึกษา 

14,369 

6.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภาควิชาชีววิทยา 15 - 16 มิ.ย.
59 

คณาจารย์ภาควิชาเคมี 
และนักศึกษา  

120,000 

7 โครงการจลุชีววิทยารู้เท่าทัน ป้องกัน
อัคคีภัย 

ภาควิชาจุล
ชีววิทยา 

8 ธ.ค.58 คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และ
นักศึกษา 

  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเวบ็ไซตด์้วย
โปรแกรมช่วยสรา้งเว็บเพจ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 15 ธ.ค.58 คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

8,555 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 32 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 โครงการท าบญุวันขึ้นปีใหม่ 2559 และงาน
ท าบุญครบรอบการก่อตั้ง 44 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คณะวิทยาศาสตร ์ 28 ธ.ค.58 คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และ
นักศึกษา 

13,926 

10 สานสมัพันธ์วันข้ึนปีใหม่ ประจ าป ีพ.ศ. 
2559 

คณะวิทยาศาสตร ์ 5 ม.ค.59 ผู้บริหารและบุคลากร
สายสนบัสนุน 

11,630 

11 ไหว้พระ 9 วัด สืบสิรสิวัสดิ์พิพัฒน์วิทยา คณะวิทยาศาสตร ์ 7 ม.ค.59 คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

12,800 

12 การสร้างทัศนคติใหม่ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร ์ 29 - 31 ม.ค.
59 

ผู้บริหารและบุคลากร
สายสนบัสนุน 

841,190 

13  โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพฒันางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

คณะวิทยาศาสตร ์ ก.พ. - พ.ค.
59 

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

12,272 

14 กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์ 24 - 25 มี.ค.
59 

คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

90,550 

15 รดน้ าด าหัว สืบสานประเพณสีงกรานต์ 
ประจ าปี 2559 

ชมรมข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง คณะ
วิทยาศาสตร ์

8 เม.ย.59 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

18,435 

16 กิจกรรม 5ส ส านักงานเลขานุการคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

คณะวิทยาศาสตร ์ 22 เม.ย.59 บุคลากรสายสนับสนุน 8,249 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ครั้งท่ี 12 คณะวิทยาศาสตร ์ 23 - 24 มิ.ย.
59 

คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

511,431 

18 ถวายเทียนจ าน าพรรษา  ประจ าป ี2559 ชมรมข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง คณะ
วิทยาศาสตร ์

15 ก.ค.59 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

15,000 

19 ไหว้พระ ธรรมะสญัจร ประจ าปี 2559 ชมรมข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง คณะ
วิทยาศาสตร ์

30 ก.ค.59 คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

30,000 
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13.3 อำคำรสถำนที่ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกระจายอยู่ในอาคารต่างๆของคณะ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน มีอาคารที่ส าคัญ 7 หลัง ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยจ าแนกเป็นดังนี้ 

1. อาคารวิทยาศาสตร์ 1   16,000 ตารางเมตร 
2. อาคารวิทยาศาสตร์ 2    1,692 ตารางเมตร 
3. อาคารวิทยาศาสตร์ 3    5,175 ตารางเมตร 
4. อาคารวิทยาศาสตร์ 4  17,740 ตารางเมตร 
5. อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์      996 ตารางเมตร 
6. อาคารเก็บสารเคมี      432 ตารางเมตร 
7. อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์   1,820 ตารางเมตร 

               รวม 43,855 ตำรำงเมตร 
และมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการขนาดต่างๆ ดังนี้ 

ห้องเรียนขนาดใหญ่ (ขนาด 500  ที่นั่ง) จ านวน    2    ห้อง  
ห้องเรียนขนาดกลาง (ขนาด 100 – 300  ที่นั่ง) จ านวน    10   ห้อง  
ห้องเรียนขนาดเล็ก   (ขนาดน้อยกว่า 100  ที่นั่ง) จ านวน     11   ห้อง  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน     70   ห้อง   

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ขนาด 70 ที่นั่ง) จ านวน    1   ห้อง 

ส าหรับห้องบรรยายของคณะฯ มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการสอน เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ  เป็นต้น  อุปกรณ์เหล่านี้มีประจ าอยู่ในห้องเรียนทุกห้อง และยังมี
อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนอื่นๆ เช่น  ทีวี  วีดีโอ  และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ   นอกจากนี้
คณะฯ ยังจัดบริการ video on demand เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน มีพ้ืนที่ส าหรับ
ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับนักศึกษา  ส าหรับการดูแลห้องเรียนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับอาจารย์ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

ส าหรับการจัดการสอนในรายวิชาปฏิบัติการส่วนใหญ่จะอยู ่ในความดูแลของภาควิชาฯ  โดยมี
นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยเตรียมปฏิบัติการ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงเครื่องมือและประสานงานกับคณะฯ ใน
เรื่องการดูแลสภาพห้อง และยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลโดยภาควิชาด้วย 

นอกจากห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 70 ที่นั่ง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ส าหรับบริการนักศึกษาในการศึกษาด้วยตนเอง และให้บริการแก่อาจารย์ในการเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ิมเติม และมีเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ระบบอินเตอร์เน็ตของ
คณะฯ เพ่ือช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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14.  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 มีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของคณะจ านวน 30 หลักสูตร เป็นกลไกในการก ากับดูแล 
 
  
15. กำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 
ตำรำงท่ี 17  กำรน ำผลกำรประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

      (ผลประเมินประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 น ำมำพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2558) 
ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑติ  
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีทีไ่มผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์แต่เป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสร ี
2. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรเสนอให้มหาวิทยาลยัพัฒนาระบบและกลไก
ในการก ากับติดตาม มคอ.5 ให้ครบถ้วนและทันเวลาที่
ก าหนด 
2. คณะและหลักสูตรควรตกลงร่วมกันในการคัดสรร
อาจารย์ประจาหลักสตูร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผูส้อนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

 
 
- คณะกรรมการและอนุกรรมการก ากับดูแลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ก ากับดูแล 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ ทุกด้าน และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูรให้ครบ  
ทุกหลักสูตร 

- เสนอให้มหาวิทยาลัยก ากับดูแลการรายงาน มคอ.3 - มคอ.6 
ให้ครบถ้วนและทันเวลาที่ก าหนด 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีเพียง  

ร้อยละ 43.49 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลยัและคณะควรหาแนวทางในการส่งเสรมิ 

การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน เช่น จัดสรร
อัตราสายวิชาการมากข้ึนเพื่อทดแทนอัตราที่ขาดไป 
ลดภาระงานสอนของอาจารย ์

 
 
 
- ทบทวนแผนปฏิบัติการที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ         

ให้อาจารย์ท าวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
สามารถเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

- ทบทวนแนวทางในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลมาเป็น
ผู้ช่วยการท างานวิจัยมากขึ้น 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 

วิเคราะห์แผนบริหารอัตราก าลังคณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี น าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา และ
ผลประเมินกิจกรรมไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง เสริมกจิกรรมเพื่อพฒันาทางด้านภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ให้นักศึกษาได้พบปะพดูคุย

กับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษา  

 - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในแง่ของทักษะ
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามาสงัเคราะหเ์ป็น
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  

 - จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเสรมิทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานการประชุมเพื่อสรุปผล

การด าเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา 
2. การจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา ไม่ชัดเจนและไม่

สามารถระบุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรติดตามก ากับดูแลให้นักศึกษาน าทักษะการ

ประกันคณุภาพการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมและ
การท ารายงานการประชุม 

2. คณะควรมีการจดัท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน
โดยมีการระบุเป้าหมายและตัวช้ีวดัความส าเรจ็ 

 
 
-  ทบทวนแนวทางการก ากับดูแลให้นักศึกษาน าทักษะ      

การประกันคณุภาพการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมและ
การท ารายงานการประชุม 

- ทบทวนการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน          
โดยก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

- มีการจัดประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับคณะ และระดับภาควิชาเพ่ือ
ด าเนินการตามที่เสนอ 

 - อยู่ระหว่างรวบรวมแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
ภาควิชาเพ่ือน ามาปรับแผนในระดบัคณะฯ (เนื่องจาก
กิจกรรมในระดับภาควิชามีจ านวนมาก) 

 - วางแนวทางก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนที่เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
องค์ประกอบท่ี 2   กำรวิจัย  
ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. คณะควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่มี

ลักษณะการน าผลวิจัยไปใช้ได ้เช่น หน่วยอุตสาหกรรม 
หรือ ชุมชน 

 
 
- ทบทวนแนวทางและแผนการแสวงหาความร่วมมือ

เพิ่มเตมิกับหน่วยงานท่ีมีลักษณะการน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

- คณะฯ จัดให้มีการหารือกับสถาบนัเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ กับสถาบันฯ 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์บางบทความที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในการประชุมในระดบันานาชาติ/ชาติ         
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรตรวจสอบคุณภาพของบทความวิจัย        

ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมในระดับ
นานาชาติ/ชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ใหม ่

 
 
 
คณะฯ ไดม้ีกลไกในการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ
วิจัยควบคู่ไปกับภาระหน้าที่หลักดา้นผลติบัณฑิต โดยมีการ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
 - สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับผูท้รงคุณวุฒิภายในหรือ

ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยท้ังใน
ด้านวิชาการ และด้านการใช้ภาษา  ก่อนการส่งผลงาน
ตีพิมพ์ 

 - สนับสนุนค่า Page Charges ในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 

 - ให้รางวัลตอบแทนส าหรบัผู้ที่ตพีิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในรูปแบบ
ต่างๆ ท้ังวารสารวิชาการ  การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การจดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา และการมผีลงานวิจยัที่ได้รับการรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 - ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขอต าแหน่ง 

 - คิดภาระงานใหส้ าหรับคณาจารย์ที่ท าวิจัยและผลติผลงาน
ทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. คณะควรจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อน าประสบการณ์ไปช่วย
บุคลากรรุ่นใหม่ในการทางานและขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. คณะควรให้การสนับสนุนและเพิ่มจ านวนโครงการ
บริการวิชาการสู่ประเทศในกลุม่อาเซียนให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดความชัดเจนในการประเมนิความส าเร็จตามตัว

บ่งช้ีของแผนและโครงการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรปรับปรุงแผนบริการวชิาการประจ าปี        

ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม       
และน าไปสู่การก่อให้เกิดองค์ความรู้รายไดแ้ละความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมใหม้กีารบริการวิชาการ
เชิงรุก และดูแลสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน           
โดยเน้นชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนบริการวิชาการ 

 
จัดท าแผนบริการวิชาการโดยก าหนดกลุ่มชุมชนเป้าหมายที่
ชัดเจน และมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
คณะวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการใน
รูปแบบของการจัดค่ายในระดับสาขาวิชาที่หลากหลาย ซึ่งมา
จากการร้องขอจากหน่วยงาน / โรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาค
ตะวันตก อาทิ โครงการ Chemistry  in school (ภาควิชา
เคมีจัดให้กับโรงเรียนทวาราวดี ) ค่ายเยาวชนเพื่อการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดให้กับ
โรงเรียนภูมภิาคตะวันตก) ค่ายชีววิทยาและค่ายคณติศาสตร์
เพื่อน้อง (จัดให้กับโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคคีุณูปถัมภ์) 
Stem Education (จัดให้กับโรงเรียนสริินธรราชวิทยาลัย 
ภายใต้ความร่วมมือโครงการ วมว.)  
จึงเป็นท่ีมาของการส ารวจความตอ้งการของชุมชน เพื่อน ามา
จัดท าแผนงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้กับภมูิภาค
ตะวันตก ในรูปแบบของค่ายพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนให้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และ/หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรยีนได้รับรู้
ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน นอกจากนี้เพื่อให้
เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ และโรงเรียนใน
แถบภูมิภาคตะวันตก  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อ
รับผิดชอบการด าเนินงานในระยะยาวต่อไปด้วย 
 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. คณะควรสนับสนุนใหม้ีการบรูณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

 
 
คณะส่งเสริมและสนบัสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่เกดิขึ้นในเชิงประจักษ์ ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ โครงการวาดวิทย์  การเข้ารว่มประกวดแข่งขัน          
ในโครงการ NSC (ความร่วมมือกับ NECTEC ปีนี้เปน็ปีท่ี 8 )   
ซึ่งนักศึกษาได้พัฒนาซอฟแวร์ทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและได้รับทุนจากการแข่งขันดังกล่าวด้วย   
ส าหรับโครงการวิจัยที่พัฒนาขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การพัฒนา
ต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวบนอุปกรณส์ื่อสารและสมาร์ทโฟน
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา องค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และการพัฒนาฐานข้อมูลการ
ท่องเที่ยวท่ีไร้ความเร่งรีบส าหรับผูสู้งอายุในภูมิภาคตะวันตก 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนพัฒนาบคุลากรของคณะ ขาดความชัดเจน 
2. ขาดการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ในแต่ละหลักสูตร 
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังมีการด าเนินงาน
ในระดับภาควิชาไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร และยังไม่มีการสกดั
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดเีพื่อนามาใช้ประโยชนไ์ด้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และน าผล
การวิเคราะห์มาประกอบการจัดทาแผนให้ชัดเจน โดย
ระบุเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถประเมิน
ผลส าเร็จของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณะควรวเิคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ย (Unit cost) ในราย
หลักสตูรนอกเหนือจากการวิเคราะห์ต้นทุนในภาพรวม 
รวมทั้งมีการเปรียบเทียบต้นทุนในรายหลักสูตรในลักษณะ
เดียวกับของต่างมหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสตูรและโอกาสในการแข่งขัน 
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการด าเนินการ
ในระดับคณะ เพื่อให้ทั่วถึงทั้งองค์กร และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดชุมชนที่มีการปฏิบัติ (Community of 
Practice) รวมทั้งมีการสกดัความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติทีด่ ีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ทางการเงิน และ

แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ใหม้ีความชัดเจน และ
สามารถวัดความส าเร็จของแผนได ้

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหท้ั่งถึงทั้งองค์กร และ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

-  คณะฯ ด าเนินการแล้ว และไดพ้ัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับแผนในระดับมหาวิทยาลัยทีผ่่านสภามหาวิทยาลยัด้วย
แล้ว 

 - ส าหรับการจดัท าแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับคณะ 
ได้เริ่มด าเนินการในวันท่ี 29 มกราคม 2559 และได้เสนอ
แผนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร ก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตร
และข้อเสนอแนะของกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร ์โดย
ระบบและกลไกท่ีคณะก าหนดไว ้
ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีคณะก าหนดไว ้โดยผา่นการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์  
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์ และ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เปน็กลไกในการก ากับดูแล 
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บทที่ 2 
ส่วนสำระ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1)  ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน 
อย่างครบถ้วน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตำมเกณฑ์ สกอ. 

จ ำนวนตัวช้ีวัด ค่ำคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3.77 
2.  การวิจัย 3 4.86 
3.  การบริการวิชาการ 1 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 
5.  การบริหารจัดการ 2 5.00 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 13 4.40 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค ำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 

ตำรำงท่ี 18  ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

หลักสูตร ผลประเมิน 2557 ผลประเมิน 2558 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.42 2.46 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.23 2.70 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2.66 3.20 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2.56 3.15 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.16 2.77 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.88 3.06 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2.52 2.70 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ผ่านประเมิน 2.61 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.06 3.31 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2.00 3.35 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.73 2.75 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 2.34 2.66 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่านประเมิน 2.31 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2.77 3.21 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 2.58 3.53 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 1.80 2.29 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 2.61 3.36 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2.33 2.75 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านประเมิน 2.80 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2.04 3.41 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.74 3.17 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.80 3.51 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) 2.44 2.53 
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หลักสูตร ผลประเมิน 2557 ผลประเมิน 2558 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 2.07 3.16 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (นานาชาติ) 1.47 1.80 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ผ่านประเมิน 3.19 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1.40 2.93 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.77 3.04 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ผ่านประเมิน 2.31 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ไม่ผ่านประเมิน 2.19 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร 56.39 86.21 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 30 30 

คะแนนที่ได ้ 1.88 2.87 
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน :   2.87 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  : หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน :  3.01 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง  :    
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินการตรวจ

ประเมินตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2559  รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 12 หลักสูตร  และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 8 หลักสูตร   

ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า 

หลักสูตร จ านวนรวม 
ผลการตรวจประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 10 - 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 12 - 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8 8 - 

 (เอกสารหมายเลข วท 1.1.1-1) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.1.1-1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตำรำงท่ี 19  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีกำรศึกษำ 
2556 2557 2558 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 0 0 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 33 26.50 19 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 124 131 136.50 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 157 157.50 155.50 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 0 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 21.02 16.83 12.22 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 78.98 83.17 87.78 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  ร้อยละ 83.17  เกณฑ์ประเมิน :   5      คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  ร้อยละ 87.78  เกณฑ์ประเมิน :   5      คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 70.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 70.00  เกณฑ์ประเมิน :   4.38  คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าคณะฯ ที่ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ 
จ านวน 155.50 คน (คิดตามนิยาม สกอ.)  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้เป็น ระดับปริญญาโท 19 คน และระดับ
ปริญญาเอก 136.5  คิดเป็นสัดส่วนของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เป็น 0 
: 12.22 : 87.78  เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนตามเกณฑ์เฉพาะ
กลุ่ม ค1  ได้เท่ากับ 5 คะแนน   จะเห็นได้ว่าจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  ท าให้ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกในปีนี้เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.61 
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ตำรำงที ่ 20   จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย ์
รวมจ ำนวนอำจำรย ์
ปฏิบัติงำนจริงและ

ลำศึกษำต่อ 
ปฏิบัติงำน

จริง 

ลำศึกษำต่อ ลำปฏิบัติ
รำชกำร

ต่ำงประเทศ ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

คณิตศาสตร ์ 27 - - - - 27 
เคม ี 27 - - - - 27 
ชีววิทยา 20 - - - - 20 
ฟิสิกส ์ 24 - - - - 24 
สิ่งแวดล้อม 14 - - - - 14 
สถิต ิ 12 - - - - 12 
คอมพิวเตอร ์ 20 - 0.5 - - 20.50 
จุลชีววิทยา 11 - - - - 11 

รวม 155 - - - - 155.50 
 
ตำรำงที ่21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ภำควิชำ 
จ ำนวนอำจำรย ์

วุฒิปริญญำตรี วุฒิปริญญำโท วุฒิปริญญำเอก 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

คณิตศาสตร ์ - - - 6 3.50 2 22 25 25 
เคม ี - - - 4 3 3 24 24 24 
ชีววิทยา - - - 4 3 2 15.50 18 18 
ฟิสิกส ์ - - - 4 4 3 22 21 21 
สิ่งแวดล้อม - - - 1 1 1 13 13.50 13 
สถิต ิ - - - 3 3 2 8 8.50 10 
คอมพิวเตอร ์ - - - 11 9 6 10.50 11 14.50 
จุลชีววิทยา - - - - - - 9 10 11 

รวม - - - 33 26.50 19.00 124 131 136.50 
ร้อยละ - - - 21.02 16.83 12.22 78.98 83.17   87.78 

 
ตำรำงที ่22 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีคำดว่ำจะจบกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกภำยในระยะเวลำ 5 ปี  
                (2558 - 2562) 

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีคำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
ในประเทศ (คน) ต่ำงประเทศ (คน) 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

รวมท้ังหมด - - - - - - - - - - 
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ตำรำงที ่23 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีจะเกษียณจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

จ ำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2558 ถึง 2562 
วันท ำงำนวันสุดทำ้ย 30 กันยำยน (คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

 อาจารย ์ - - - - - - - จินดา - - สุมิตร์ 
หิรัญรัตน์ 

- - - - 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - จรุงแสง - 
สุพจน์ 
กัลยา 

ดลฤดี 
นรงค์ 
อริศร์ 

- วิสูตร อรนาถ - - - - สรธร โชคพิศิษฐ ์

 รองศาสตราจารย ์ - 
ปทุมพร 
ก าชัย 

วีรานันท ์

มนัส 
มลิวรรณ 

- - 
เรณู 

วิโรจน ์
นวรัตน์ 

- วัฒนา 
ธนิต 

พรทิพย ์
- - กัณฑรีย์ - - 

อารีย ์
ดวงเดอืน 
สุพรรณี 

สุดา 
 ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - เสริม - - ฉวีวรรณ - - - 
รวมทั้งหมด - 3 3 - 2 6 - 3 4 - 2 2 - 1 5 
 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.2.1-1 ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตำรำงท่ี 24 จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร หน่วยวัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 

2556 2557 2558 

ศาสตราจารย์ คน 3 3 3 
รองศาสตราจารย์ คน 25.50 24 20 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 35 41.50 46 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 93.50 89 86.50 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 157 157.50 155.50 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.45 43.49 44.37 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คะแนน 2.53 2.72 2.77 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ   43.49  เกณฑ์ประเมิน   :  2.72 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ร้อยละ   44.37  เกณฑ์ประเมิน   :  2.77 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ร้อยละ   50.00     ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ   50.00     เกณฑ์ประเมิน :   3.13 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
คณะฯ มีอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ จ านวน 155.5 คน (คิดตามนิยาม สกอ.)  จ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งอาจารย์ 86.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน  รองศาสตราจารย์ 21  คน 
และศาสตราจารย์ 2 คน คิดเป็นสัดส่วน ได้เท่ากับ 55.63 : 29.58 : 13.50 : 1.29 เมื่อคิดเป็นร้อยละอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้เท่ากับ ร้อยละ 44.37 น าค่าร้อยละที่ได้มาแปลงเป็นคะแนนตาม
เกณฑเ์ฉพาะกลุ่ม ค1 ได้เท่ากับ 2.77 คะแนน 

 
ตำรำงท่ี 25  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  

และศำสตรำจำรย์ จ ำแนกรำยภำควิชำ 

ภำควิชำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (คน) จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

ปฏิบตัิงำน
จริง 

ลำศึกษำ
ต่อ 

ลำ
ปฏิบัติงำน รวม 

ไม่มี
ต ำแหน่ง 

ผู้มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณิตศาสตร ์ 27 - - 27 18 6 2 1 9 33.33 2.08 
เคม ี 27 - - 27 13 11 3 0 14 51.85 3.24 
ชีววิทยา 20 - - 20 10 6 4 0 10 50.00 3.13 
ฟิสิกส ์ 24 - - 24 19 2 1 2 5 20.83 1.30 
สิ่งแวดล้อม 14 - - 14 3 7 4 0 11 78.57 4.91 
สถิต ิ 12 - - 12 4 6 2 0 8 66.67 4.17 
คอมพิวเตอร ์ 20 0.5 - 20.5 15.5 4.00 1 0 5 24.39 1.52 
จุลชีววิทยา 11 - - 11 4 4 3 0 7 63.64 3.98 

รวม 155 0.5 0 155.5 86.5 46 20 3 69 44.37 2.77 
ร้อยละ     54.92 29.21 12.70 1.90 43.81     
 
 
ตำรำงท่ี 26 ข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ท่ียื่นเอกสำรเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรและจ ำนวนที่ได้อนุมัติ  

ปีกำรศึกษำ 2558 

ภำควิชำ 

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ* 

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ* 

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ* 

รอการ 
พิจารณา 

คณิตศาสตร ์ - - - - - - 5 2 6 
เคม ี - - - - - - - - - 
ชีววิทยา - - - - - 1 - - - 
ฟิสิกส ์ - - - - - - 2 1 2 
สิ่งแวดล้อม - - - - - 1 - 1 - 
สถิต ิ - - - - - - - - - 
คอมพิวเตอร ์ - - - - - - 3 - 3 
จุลชีววิทยา - - - - - - - - - 

รวม - - - - - 2 10 8 11 
หมำยเหตุ : *นับรวมผู้ที่ยื่นขอต าแหน่งก่อนปีการศึกษา 2558 
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ตำรำงที ่27 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำแนกรำยภำควิชำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

หลักสูตร 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับต่ำงๆ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 

คณิตศาสตร ์ 2 2 - 4 
เคม ี 1 2 - 3 
ชีววิทยา 1 - - 1 
ฟิสิกส ์ - - - - 
สิ่งแวดล้อม 2 1 - 3 
สถิต ิ 2 3 - 5 
คอมพิวเตอร ์ 1 1 - 2 
จุลชีววิทยา 4 - - 4 

รวมท้ังหมด 13 9 - 22 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.3.1-1 ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ 
 
ตำรำงท่ี 28  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

คณะ 

นักศึกษำ
ปริญญำตรี 

นักศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

จ ำนวน
นักศึกษำ
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ 

จ ำนวน
อำจำรย์

(ปฏิบัติงำน
จริง) 

อัตรำส่วน
นักศึกษำ:
อำจำรย์ 

ค่ำควำม
ต่ำงจำก
เกณฑ์

มำตรฐำน 

คะแนน 

ปริญญำโท ปริญญำเอก  

วิทยาศาสตร์ 2,945.81 307.92 161.42 3,415.14 155 22.03 : 1 10.15 2.46 
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ค่าความแตกต่าง 10.15  เกณฑ์ประเมิน   :  2.46 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      ค่าความแตกต่างไม่เกิน 10     ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :     ค่าความแตกต่างไม่เกิน 10     เกณฑ์ประเมิน :   2.5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทุกระดับจ านวน 155.50 คน เป็นอาจารย์ที่อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อจ านวน 0.5 คน  คิดเป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 155 คน (ตามนิยามของ สกอ.)  มีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 3,415.14  เมื่อน ามาค านวณสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงได้เท่ากับ  22.03 : 1  ซึ่งแตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ร้อยละ 10.15 คิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ 2.46 คะแนน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.4.1-1 FTES คณะวิทยาศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ √  
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
√  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา √  
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
√  

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 √ 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า √  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน  :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. ในระหว่างศึกษา นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  ให้

ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่างๆ  มีการเผยแพร่ office hours ของอาจารย์ทุกคนให้นักศึกษาทราบ เพ่ือ
ความสะดวกในการขอค าปรึกษานอกเหนือจากชั่วโมงการเรียนการสอน  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการใน
การติดต่อประสานงานทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม ด้านทุนการศึกษา ตลอดจนการรับสมัคร
งาน มีการจัดโครงการปฐมนิเทศทั้งในระดับหลักสูตรโดยภาควิชา และระดับคณะวิชา โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆที่เก่ียวกับนักศึกษาเม่ือแรกเข้า และกิจกรรมแนะแนวต่างๆ เช่น โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 โครงการพี่ติวน้อง และโครงการเพ่ือนติวเพ่ือน  

ในระดับหลักสูตรฯ ได้นัดพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และมีปัญหาด้านการเรียน เพ่ือให้
ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือช่วยให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด จัดท าแฟ้มประวัติการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาแต่ละคนและน ามา
วิเคราะห์และร่วมวางแผนการลงทะเบียนกับนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน (เป็นรายบุคคล) รวมถึงใช้
ติดตาม/ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาและประเมินผลเพ่ือวางแผนให้กับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
(เอกสารหมายเลข วท 1.5.1-1, วท 1.5.1-2, วท 1.5.1-3) 

2. คณะฯ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  โดยมีโปสเตอร์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ต่างๆ  ระบบประชาสัมพันธ์ (จานดาวเทียม จอ LCD และคอมพิวเตอร์) เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ และ facebook มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการปรับปรุง/พัฒนาการ
ให้บริการของคณะฯ ด้วย (เอกสารหมายเลข วท 1.5.2-1, วท 1.5.2-2, วท 1.5.2-3, วท 1.5.2-4) 
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3. คณะฯ จัดโครงการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักศึกษา เช่น โครงการ
นักเคมีมืออาชีพ เป็นโครงการที่ช่วยแนะแนวทางการศึกษา การเลือกหัวข้องานวิจัย รวมไปถึงการ
เตรียมการให้สัมมนา นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวทางการฝึกงาน การสมัครงาน และการศึกษาต่อแก่
นักศึกษาโดยอาจารย์ภาควิชา ศิษย์เก่า และบริษัทเอกชน โครงการปัจฉิมนิเทศที่มีกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาด้านวิชาชีพ  เช่น โครงการส่งเสริมวิชาการด้านการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 จัด
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางสถิติศาสตร์ ด้านการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมที่ทันสถานการณ์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการหางานท าและการศึกษาต่อ  แนะน าการสมัครงาน การเตรียมตัวหางาน แนะน าอาชีพ 
โดยเชิญผู้มีความรู้ และผู้ประกอบการมาบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อ และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
จัดตลาดงานให้นักศึกษาสมัครงาน มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมอบหมาย
ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นการฝึกทักษะทั้งในด้านน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้และฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งคณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชา 510 312 แบบจ าลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต  
และ 510 311 การบริหารจัดการส าหรับนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการ
ท างานจากประสบการณ์จริงโดยตรง (เอกสารหมายเลข วท 1.5.3-1) 

4. การประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 
3.57 + 0.79  (ผลจากการตอบแบบประเมินส าหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา ข้อ 2, 3 และ 4 ในด้านกิจกรรมนักศึกษา)  
และยังมีการประเมินคุณภาพจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังนี้ 
 คุณภาพการสอนรายวิชา 510 311    4.31 +0.59 
 คุณภาพการสอนรายวิชา 510 312    4.58 +0.66 
 โครงการส่งเสริมวิชาการด้านการจัดการคณุภาพอตุสาหกรรม 4.48 +0.51 
 โครงการปัจฉมินิเทศ     4.22 +0.63 
 โครงการตลาดงาน      3.94 +0.74 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา    4.12 +0.76 
(เอกสารหมายเลข วท 1.5.4-1) 

5.  – 

6. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ได้แก่ โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาในส่วนของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ศิษย์เก่า
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ามาทุกปี ที่ผ่านมาพบว่ายังมีศิษย์เก่า
จ านวนน้อยที่มาเข้าร่วม คณะฯ จึงได้ส ารวจความต้องการของศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการผ่านการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ กับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิ ทยาศาสตร์    
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  โดยได้ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างคณะฯ กับสมาคม
ศิษย์เก่า และก าหนดเป็นแผนการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา 2558  สมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้มาประชุมร่วมกับผู้บริหารของคณะจ านวน 2 ครั้ง  
(เอกสารหมายเลข วท 1.5.6-1) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.5.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 1.5.1-2 คณะกรรมการฝา่ยกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 1.5.1-3 office hours อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 1.5.2-1 เอกสารประชาสมัพันธ์การรบัสมคัรงาน (เกณฑ์ที่ 2) 
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.5.2-2 เอกสารประชาสมัพันธ์การศึกษาตอ่ในประเทศของนักศึกษา (เกณฑท์ี่ 2) 
วท 1.5.2-3 เอกสารประชาสมัพันธ์การศึกษาตอ่ต่างประเทศของนักศึกษา (เกณฑ์ที่ 2) 
วท 1.5.2-4 ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง social network (เกณฑ์ที่ 2) 
วท 1.5.3-1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (เกณฑ์ที่ 3) 
วท 1.5.4-1 ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการ (เกณฑ์ที่ 4) 
วท 1.5.5-1 การน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5) 
วท 1.5.5-2 ระบบติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 5) 
วท 1.5.6-1 การด าเนินงาน และการให้บริการแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 6) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

√  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
     สารสนเทศ 

√  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา √  
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
√  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา √  
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
 √ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ       ผลการด าเนินงาน  :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. คณะฯ มีแผนการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ในส่วนของคณะกรรมการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเพ่ือใช้ติดตาม
และประเมินผลความส าเร็จที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม   

- คณะกรรมการนักศึกษาได้จัดให้มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โดยการน าข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมมาใช้เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไป เช่น การ
จัดโครงการ Freshy Big Cleaning Day&Night และวิดยา Sound Shake ในปีที่ผ่านมาเป็นการ
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จัดแบบแยกวัน แต่เนื่องจากกิจกรรม Freshy Night กับ วิดยา Sound Shake มีลักษณะที่
คล้ายกันคือ เป็นการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษา ซึ่งต้องมีการเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ดังนั้นในปี
การศึกษา 2559 คณะกรรมการนักศึกษาจึงปรับแผนโดยน ากิจกรรมทั้ง 2 ส่วนมาจัดในวัน
เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ  ลดความเสี่ยงในด้านการบริหารเงิน  และเพ่ิม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- คณะกรรมการนักศึกษาในระดับภาควิชามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมในระดับคณะฯ 
ท าให้การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (ก่อนที่จะมี
คณะกรรมการนักศึกษาระดับภาควิชา การเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของคณะฯ ยังไม่ทั่วถึง ท าให้
นักศึกษาบางส่วนไม่ได้รับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรม ท าให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 (เอกสารหมายเลข วท 1.6.1-1, วท 1.6.1-2) 
2. ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ครบ 5 ด้าน (เอกสารหมายเลข วท 1.6.2-1) 
3. คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบและกลไกการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  โดย

จัดให้มีการให้ความรู้ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแนะน าคณะวิทยาศาสตร์ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ เป็นต้น  มีการจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ 
(ผ่านคณะกรรมการฝ่ายกิจการ นศ. และคณะกรรมการ นศ.)  โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบวงจรคุณภาพ  มีการ
วางแผน  ด าเนินงานตามแผน  ตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงพัฒนา (เอกสารหมายเลข วท 1.6.3-1) 

4. มีการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับคณะวิชาในการ
ด าเนินการ  ในส่วนของคณะฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม โดยคณะฯ ก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการนักศึกษา  
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชา และคณะฯ มีการติดตามและประเมินผล  
มีการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มาประกอบการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป  (เอกสารหมายเลข วท 1.6.4-1) 

5. คณะก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

- มีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติครบ 5 ด้าน 

- ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่าระดับ 3.51 
และมีการประเมินตามท่ีก าหนด (เอกสารหมายเลข วท 1.6.4-1) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 1.6.1-1 แผนการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (เกณฑ์ที่ 1)  
วท 1.6.1-2 คณะกรรมการฝา่ยกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 1.6.2-1 โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา (เกณฑ์ที่ 2) 
วท 1.6.3-1 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศกึษา (เกณฑ์ที่ 3) 
วท 1.6.4-1 การติดตามและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา (เกณฑท์ี่ 4 และ 5) 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : กำรก ำกับมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

1.1 
หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
2.87 คะแนน 

1.2 ร้อยละ 70 ร้อยละ 87.78 5 คะแนน 
1.3 ร้อยละ 50 ร้อยละ 44.37 2.77 คะแนน 
1.4 ค่าความแตกตา่งไม่เกิน 10  เกณฑ์ประเมิน   :  3.45 คะแนน ค่าความแตกต่าง 10.15 2.97 เกณฑ์ประเมิน   :  3.45 คะแนน.15 2.46 คะแนน 
1.5 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 
1.6 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 

 

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น   :  

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ
ทุกด้าน และมีความหลากหลาย ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 

2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ  และมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และการใช้ภาษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะกรรมการนักศึกษาทั้งในระดับคณะฯ และระดับ
ภาควิชา  

4. คณะฯ  จัดให้มีการบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทั้งในด้านทุนการศึกษา การสมัครงาน 
และกิจกรรมนักศึกษา มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะฯ ที่
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาและ
บุคลากรให้ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้นรณรงค์ให้ใช้ email และ SMS, line, line band และ 
facebook 

 
จุดที่ควรพัฒนำ : 

น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา และผลประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

√  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

√  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ √  
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
√  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

√  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

√  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        6  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6  ข้อ   ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. คณะฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลงานวิจัย เพ่ือ

น ามาใช้ในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งในระยะแรกนี้
ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เก็บรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของ
คณะฯ ที่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล สามารถจ าแนกตามประเภทของผลงาน จ าแนกตาม
สาขาวิชา จ าแนกข้อมูลรายบุคคล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการสนับสนุนด้านทุนวิจัย การ
ให้รางวัลส าหรับผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการท าแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งในขณะนี้มีการน ามาทดลองใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. คณะฯ จดัสรรหรือจัดหาทรัพยากรส าหรับการสนับสนุนพันธกิจการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย 
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการ
วิจัย ดังนี้ 
- คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บริการเครื่องมือ

และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพง เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ่ี/แมสสเปคโตรมิเตอร์ และเครื่องวัดพ้ืนที่ผิวและ
วิเคราะห์รูพรุนของอนุภาค เป็นต้น ซึ่งให้บริการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

- ส านักหอสมุดกลาง และส านักหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการค้นคว้าทางวิชาการทั้ง
หนังสือและวารสารในรูปแบบต่างๆ แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

- คณะวิทยาศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการวิจัย เช่น การเพ่ิม
จุดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมเติมจากจุดที่มหาวิทยาลัยติดตั้งเพ่ือให้บริการแก่
บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างทั่วถึง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องต่างๆ อาทิ เวบไซต์ เฟสบุ๊ค ฯ ในด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ ผลงานด้านการวิจัยทั้งปัจจุบัน
และผลงานที่ผ่านมา  ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ขั้นตอนและ
วิธีการในการขอรับการสนับสนุนด้านการวิจัย และฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นผลงานวิจัย เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ การเชิญ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย เป็นต้น 
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3. คณะฯ จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะฯ จัดตั้งเป็นกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสท าวิจัยอย่างต่อเนื่องและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนเป็นทุนวิจัยประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทุนละไม่เกิน 180,000 บาทต่อปี  ปีละประมาณ 15 ทุน 
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 150,000 
บาทต่อปี ปีละประมาณ 15  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ทุนละไม่เกิน 
50,000 บาทต่อปี ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรือวิจัยสถาบัน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
ต่อปี นอกจากทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว คณะฯ ยังให้ทุนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
ก่อนส่งตีพิมพ์ ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ จัดสรรทุน
วิจัยประเภทต่างๆ ดังนี้ 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวน 9 ทุน 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 ทุน 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 5 ทุน 
- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรือวิจัยสถาบัน จ านวน 1 ทุน 

4. คณะฯ จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการ
ตีพิมพ์ผลงาน (page charge) ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกพิจารณาต้นฉบับผลงานก่อนส่งไปยังวารสารเพ่ือ
ตีพิมพ์ ทั้งในด้านวิชาการและด้านการใช้ภาษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตอบรับให้ตีพิมพ์มากยิ่งขึ้น 
และเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ยังสนับสนุนเงินรางวัลแก่เจ้าของผลงานตาม
คุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ด้วย ในส่วนของการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ได้ตามระเบียบฯ และคณะฯ ยังร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเดินทางไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการยังต่างประเทศอีกด้วย 

5. คณะฯ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และด้านอ่ืนๆ โดยในด้านการวิจัยได้มีการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์
ผู้ท าวิจัยอย่างเป็นระบบภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ที่ก าหนดแนวทางไว้ชัดเจนดังเห็นได้จากประเภททุน
วิจัยที่ให้การสนับสนุนซึ่งมีเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานเพ่ือการปิดโครงการที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์การวิจัยของอาจารย์แต่ละรุ่นให้มีโอกาสในพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง
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เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับอาจารย์ผู้ท าวิจัยโดยก าหนดเป็น KPI ในการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ คิดภาระ
งานให้ส าหรับผู้มีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จัดสรร
เงินรางวัลส าหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องผู้มีผลงานดีเด่นในการประชุมยุทธศาสตร์ประจ าปีของคณะฯ เป็นต้น 

6. คณะฯ ด าเนินงานตามระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549 และในปัจจุบันได้
มอบหมายให้หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้ส านักบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ซึ่งในการ
ด าเนินงานภายใต้ระบบและกลไกดังกล่าวที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการอนุญาติ ให้สิทธิ์ใน
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีผลิตผงสีธรรมชาติจากรงทอง ผงสีรงทองที่ได้จาก
กรรมวิธีนี้ และองค์ประกอบสารสีข้นจากผงสีรงทอง แก่บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด จ ากัด เป็น
ต้น และในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ยังมีผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและ
ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ และ องค์ประกอบสีพ่นจากสารให้สีจากธรรมชาติ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 2.1.1-1 การสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพำะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 60 
 

ตำรำงท่ี 29 เงินสนับสนุนงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน 
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงินสนับสนนุกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ปีงบประมำณ57 ปีงบประมำณ58 ปีงบประมำณ59 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1.งบรายได้ของคณะวิชา 
2.งบประมาณแผ่นดินผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

4,150,249.83 
7,162,811.83 

 
 

3,864,305.44 
6,097,124.33 

 
 

4,261,388.89 
7,074,983.33 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 11,313,061.67 9,961,429.78 11,336,372.22 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
(บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 
2.แหล่งทุนต่างประเทศ 
3.หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  
4.หน่วยงานภาคเอกชน  
5.แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
 

9,387,361.74 
3,292,233.45 

13,509,684.97 
650,000.00 

- 

 
 

9,337,099.94 
1,681,405.93 

15,500,453.54 
523,333.33 

- 

 
 

8,477,417.74 
- 

24,233,751.52 
450,000.00 

- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 26,839,280.15 27,042,292.74 33,161,169.25 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 38,152,341.82 37,003,722.52 44,497,541.48 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์ 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

86 
65 
40 

86 
70 
38 

78 
62 
35 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง 

150.5 
- 

150.5 

152.5 
- 

152.5 

155 
- 

155 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

253,503.93 242,647.36 287,080.91 

 
 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    287,080.91  บาท/คน เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      220,000.00  บาท/คน ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   220,000.00  บาท/คน เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอก รวม 78 โครงการ (มีโครงการความร่วมมือ Matching Fund จ านวน 7 โครงการ) เป็น
ทุนภายใน 58 โครงการ  เป็นเงิน 11,336,372.22 บาท มีอาจารย์ร่วมท าวิจัย 62 คน เป็นทุนภายนอก 27 
โครงการ เป็นเงิน 33,161,169.25 บาท มีอาจารย์ร่วมท าวิจัย 35 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 44,497,541.48 
บาท จากอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง  155 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน  287,080.91 บาทต่อคน  
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 2.2.1-1 โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
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ตำรำงที ่30   โครงกำรวิจัยที่มีระยะเวลำด ำเนินงำนและเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์      
จำกภำยในสถำบัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

( *หมายเหตุ  จ านวนงบประมาณในตารางคิดเฉพาะงบประมาณในปีท่ีตรวจประเมิน ไม่ใช่งบประมาณทั้งโครงการ) 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

(ระบุ) 
งบประมำณ 

(บำท)* 
1 การออกแบบและสังเคราะห์ปรอท และ 

แคดเมียมฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพื่อ
ใช้ในการตรวจวัดในสารละลาย สติปเทตส์ และ
อุปกรณ์ตรวจวัดขนาดเล็ก 

นันทนิตย์ วานิชาชวีะ 
 

17 มิ.ย. 56 - 
16 มิ.ย. 59 

 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั 

และ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

100,000.00 
 

2 การเพิ่มความทนทานและการติดสีของเส้นใย
เซลลูโลสธรรมชาติด้วยการเติมออกไซด์ อนินท
รีย์ในกระบวนการผลิตกระดาษ  (ปีที่ 1) 

รัชฎา บุญเต็ม 
อภิชัย ภิรมย์รกัษ ์
(คณะจิตรกรรมฯ มศก.) 

18 พ.ย. 57 - 
17 พ.ย. 58 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

88,525.00 
 

3 การปรับปรุงโครงสร้างของอัลจิเนตและ
อนุพันธ์อัลจิเนตโดยวธิีทางเคมีและเอนไซม์เพื่อ
การประยกุต์ส าหรับการขนส่งยาและการกักเก็บ
เซลล์หรือโปรตีน 

วรัญญู พูลสวัสดิ ์
 

22 ต.ค. 58 - 
21 ต.ค. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

393,616.67 
 

4 รหัสอาบีเลียนและรหัสควอซีอาบีเลยีนบนริง
จ ากัด 

สมพงค์ จิตต์มั่น 2 มิ.ย. 57 - 
1 มิ.ย. 59 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

63,333.33 

5 การสังเคราะห์อินโดโลควิโนลิซิดีนและเบนโซควิ
โนลิซิดีนอัลคาลอยด ์

พัลลภ คันธยิงค์ 
 

16 มิ.ย. 57 - 
15 มิ.ย. 60 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

200,000.00 

6 เซมิกรุปแบบใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของการแปลง
แบบยืนยงอันดับบนเซตอนันต์ 

ทิวดี มุสันเทียะ 
 

15 ก.ค. 57 - 
14 ก.ค. 59 

 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90,000.00 

7 ชุดโครงการวิจัย  อนกุรมวิธานและนิเวศวิทยา
ของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้วงศ์ 
Thiaridae และ Pachychilidae: ให้ความส าคัญ
ที่หอยสกุล Thiara Röding, 1798, 
Melanoides Olivier, 1840 และ Brotia 
Adams, 1866 เป้าหมายเพือ่การตรวจทานชนิด
พันธุ์ของประเทศไทย  (ปีที่ 2) 

ดวงเดือน ไกรลาศ 12 มี.ค. 58 - 
11 มี.ค. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

29,166.67 
 

- โครงการย่อยที ่1  ความหลากหลายชนดิพันธุ์
และสายวิวัฒนาการของหอยน้ าจืดสกุล Thiara  
Röding, 1798 (Gastropoda: Thiaridae) ใน
ประเทศไทย 

ดวงเดือน ไกรลาศ 
ดุสิต บุญมีก่ า (นักศึกษา) 
  

  257,250.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
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- โครงการย่อยที ่2  อนุกรมวธิานเชิงโมเลกุล, การ
พัฒนาตัวอ่อน และการเป็นโฮสต์ของ
หนอนพยาธ ิเพื่อจัดจ าแนกความซับซ้อน 
ของหอยน้ าจืดสายพันธุ ์Melanoides 
jugicostis Hanley &Theobald, 1876 
(Gastropoda: Cerithioidea: Thiaridae)  
ในประเทศไทย 

วิวิชชุตา เดชรักษา 
สุพรรณญิกา เส็งสาย 
นวลพรรณ วีระเวชสุกจิ 
(นักศึกษา) 
ศิริพร บุตร์นิล (นักศึกษา) 
  

  280,833.33 
 

- โครงการย่อยที ่3  สัณฐานวิทยาของเปลือก, 
การพัฒนาตัวอ่อน, และพันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลของหอยน้ าจืดสกุล Brotia Adams, 
1866  (Cerithioidea, Pachychilidae) ใน
ประเทศไทย: เพื่อตรวจทานความหลากชนิดพันธุ์
และความเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ 

สุลักษณ์ นามโชต ิ
ดวงเดือน ไกรลาศ 
ชตพรรษ ชวนประสิทธิ ์
(นักศึกษา) 
สุภัทรตา ศรีทองแท ้
(นักศึกษา) 
ภาพร วงเวียน (นักศึกษา) 

  347,250.00 

8 การใช้นาโนเทคโนโลยีในการศึกษาสัณฐานวิทยา 
การวิเคราะหอ์งค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณของเปลือกไข่ไก่ฟ้า 
เพื่อการอนุรักษ ์(ปีที่ 2) 

กัลยา ศรีพุทธชาต ิ
มยุวา อารกีิจเสรี 
มยุรี ภูมิไพบูลย ์ 
(ม.รามค าแหง) 

18 ส.ค. 58 - 
19 ส.ค. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

373,560.00 
 

9 แผนแบบของมิดซูโนในการสุ่มตัวอยา่งกลุ่มแบบ
ดัดแปลงส าหรับประชากรหายาก 

ประหยัด แสงงาม 13 มี.ค. 58 - 
12 มี.ค. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

76,208.33 
 

10 การตอบสนองของดัชนีชีวภาพของไส้เดือนดิน 
(Pheretima peguana) ต่อคาร์บาริลและได
คลอร์วอส 

ปทุมพร เมืองพระ 
สุลักษณ์ นามโชต ิ

8 เม.ย. 58 - 
7 เม.ย. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

117,050.00 
 

11 ระบบการจ าลองและการแสดงภาพแบบขนาน
ของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็กพาหะยาระดับนา
โนในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อล้อมรอบ (ปีที่ 2) 

กนก หวลก าเนิด 
จันทนา จันทราพรชัย 
(ม.เกษตรศาสตร์) 

21 ส.ค. 58 - 
20 ส.ค. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 200,520.83 

12 การศึกษาระดับการเกิดฮิวมกิของปุย๋หมัก และ
ผลของการเป็นสารคีเลตต่อความสามารถในการ
ปลดปล่อยจุลธาตุอาหาร (ปีที่ 2) 

นัทธีรา สรรมณี 
กุลนาถ อบสุวรรณ 
กมลชนก พานิชการ 
ศุภโชค ก าภูพงษ ์ 
(ม.เกษตรศาสตร์) 

7 เม.ย. 58 - 
6 เม.ย. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

330,705.00 
 

13 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการโดยใช้
ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม (ปีที ่2) 

กนกพร สว่างแจ้ง 3 เม.ย. 58 - 
2 เม.ย. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 214,350.00 

14 ศึกษาโปรตีนและเปปไทด์ของสารหลั่งและเซลล์
จากรังไข่สุกรเพื่อความเป็นไปได้ในการใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (ปีที่ 2) 

มยุวา อารกีิจเสรี 
โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา 
สุพรรณญิกา เส็งสาย 
จันทนา กาญจนก์มล 
(มรภ.สวนสุนันทา) 
มยุรี ภูมิไพบูลย ์
(ม.รามค าแหง) 

29 มิ.ย. 58 - 
28 มิ.ย. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

519,180.00 
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15 การเพิ่มความทนทานและการติดสีของเส้นใย
เซลลูโลสธรรมชาติด้วยการเติมออกไซด์อนินทรีย์
ในกระบวนการผลิตกระดาษ (ปีที ่2) 

รัชฎา บุญเต็ม 
อภิชัย ภิรมย์รกัษ ์
(คณะจิตรกรรมฯ มศก.)  

9 ก.ย. 58 - 
8 ก.ย. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

360,937.50 
 

16 การแสดงออกของยีนควบคุมการก่อโรคของเช้ือ
เแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
และการพัฒนาวธิีการวินิจฉยัโรค 

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ 
พงศ์ระวี นิ่มน้อย 
(ม.เกษตรศาสตร์) 

20 ส.ค. 58 - 
19 ส.ค. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

286,880.00 
 

17 การเตรียมเจลแทนนินจากสมุนไพรสีเสียด
ส าหรับใช้ดูดซับโลหะหนักออกจากน้ าเสียที่เกิด
จากการวิเคราะห์ค่าซีโอด ี

นภวรรณ รัตสุข 
ดาวรุ่ง สังข์ทอง 

17 ส.ค. 58 - 
16 ส.ค. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 360,891.67 

18 การศึกษาโอโซนในประเทศไทย เสริม จันทร์ฉาย 
สุมามาลย์ บรรเทิง 
รุ่งรัตน์ วัดตาล 
สมเจตน์ ภัทรพานิชชยั 

10 เม.ย. 58 - 
9 เม.ย. 59 

 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

436,600.00 
 

19 ผลของการอบทางความร้อนที่มีต่อสมบตัิของ
ฟิล์มบางวานาเดียมไดออกไซด์เตรียมโดยวิธีดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

มนตรี  เอี่ยมพนากิจ 1 เม.ย. 58 - 
31 มี.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

75,000.00 

20 การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และ
วิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน Cellulose 
synthase (CesA) และยีน Phenylalanine 
ammonia-lyase (PAL) ภายใต้สภาวะเครียด
จากความเค็มในหญ้าเนเปียร ์(Pennisetum 
spp.) 

ศรัณยพร  มากทรัพย ์
 

1 เม.ย. 58 - 
31 มี.ค. 59 

 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

75,000.00 
 

21 การหาโครงสร้างทางเคมีและพัฒนาผงสี
ธรรมชาติจากใบมะม่วง 
 

จิตนภา ศิริรักษ ์
 

1 พ.ค. 58 - 
30 เม.ย. 59 

 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

87,500.00 
 

22 ปริภูมิของโครงแบบคอกซ์ที่วางนัยทั่วไปแบบไม่
ลดรูป 

ภาสวรรณ  นพแกว้ 1 พ.ค. 58 - 
30 เม.ย. 59  

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

87,500.00 

23 ฟังก์ชันค่าปลายสุดในคลาสของฟังก์ชันไบคอน
เวกซ์ 
 

สินีนุช สุวรรณาภิชาต ิ
 

1 พ.ค. 58 - 
30 เม.ย. 59 

 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

87,500.00 
 

24 ขอบเขตบนส าหรับระยะทางระหว่างจุดกับราก
ของพหุนาม 
 

มาลินี  ชัยยะ 
สมเจตน์ ชัยยะ 
 

1 พ.ค. 58 - 
30 เม.ย. 59 

 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

105,000.00 
 

25 สมบัติบางประการของจ านวนของเซตจ านวน
เฉพาะสัมพัทธ์และจ านวนฟีโบนกัซี 

ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม 1 มิ.ย. 58 - 
31 พ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

120,000.00 
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26 การแยกเช้ือแอคติโนมยัซีสจากหญ้าดอกขาวและ
คุณสมบัติทางชีวภาพ 

ธงชัย เตโชวิศาล 
ชัฏฎากาญน ์ สิงห์โตทอง 
(นักศึกษา) 

1 มิ.ย. 58 - 
31 พ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

120,000.00 

27 การสังเคราะห์และพัฒนาฟลูออเรสเซนต์
ทองแดงเซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
แบบ batch และระบบไหล 

นันทนิตย์  วานิชาชวีะ 
สุมนมาลย์ จันทร์เอีย่ม 

1 มิ.ย. 58 - 
31 พ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

120,000.00 

28 การสังเคราะห์และฤทธิก์ารยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสของโมเลกุลโมเลกุลเลียนแบบโมโนเบนโซน 
  

ภาณุพันธ ์ ลิมปชยาพร 1 มิ.ย. 58 - 
31 พ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

100,000.00 

29 การประเมินรอยเท้าคาร์บอนส าหรับองค์กร 
กรณีศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์

ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ 1 มิ.ย. 58 - 
31 พ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

100,000.00 

30 คาร์บอนนาโนทวิบ-์แพลตินัมนาโนคะตะลิสต์ 
แคโทด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง
จุลชีพ 

ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 1 ก.ค. 58 - 
30 มิ.ย. 60 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

225,000.00 

31 ผลของสารหลั่งในถุงไข่สุกรต่อเซลล์บุท่อน าไข่
สุกรเพาะเล้ียงในห้องปฏิบัตกิาร 

มยุวา  อารีกิจเสร ี 1 ก.ค. 58 - 
30 มิ.ย. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

135,000.00 

32 สูตรส าเร็จส าหรับค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของ
แผนภูมิควบคุมส าหรับกระบวนการ ARX (p) 

ปิยพล  ไพจิตร 1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

125,000.00 

33 ความปรกติของกึ่งกรุปของการส่งคงสภาพอันดับ
แบบจ ากัดเรนจ์บนเฟนซ์ 

เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย 1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

125,000.00 

34 การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมในรายวิชาการวิจัย
ด าเนินงาน 

สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ 1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

41,666.67 

35 ระบบตรวจและประเมินผลค าสั่ง SQL ศิลปากร 
 

อรวรรณ เชาวลิต 
สุจิตรา อดุลย์เกษม 
 

1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

41,666.67 
 

36 การพัฒนาสื่อและรูปแบบการสอนส าหรับ
ปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างผลึก 

ณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย 
หิรัญรัตน ์ สุวรรณนที 
นิตยา  เขียวอ่อน 

1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

41,666.67 
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37 การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทอง
ระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีด้วย
เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

เสริม จันทร์ฉาย 
รุ่งรัตน์ วัดตาล 
วรภาส พรมเสน 
บุศรากรณ์ มหาโยธ ี 
(คณะวิศวกรรมฯ มศก.) 
ยุทธศักดิ์ บุญรอด 
ณรงค์ พูลแก้ว 

3 ส.ค. 58 - 
2 ส.ค.59 

ส านักงานคณะ กรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และคณะ

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

347,222.22 

38 โอกาสเสี่ยงติดเชื้อไข้เลือดออกของชาวต่างชาติ
ที่มาเยือนเมืองไทย 

สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง 1 ก.ย. 58 - 
31 ส.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

137,500.00 

39 ชุดโครงการวิจัย  อนกุรมวิธานและการ
แพร่กระจายของหอยวงศ์ Thiaridae : ให้
ความส าคัญที่หอยสกุล Tarebia H.&A. Adams, 
1854, Sermyla H. & A. 1854 และ 
Neoradina Brandt, 1974 เป้าหมาย เพื่อการ
ตรวจทานชนิดพันธุ์ของประเทศไทย 

ดวงเดือน ไกรลาศ 9 มิ.ย. 59 - 
8 มิ.ย. 60 

 

งบประมาณแผ่นดิน 1,000,000.00 

- โครงการย่อยที ่1  อนุกรมวธิานและการ
แพร่กระจายตามเขตภูมิศาสตร์ของหอยน้ าจืด
สกุล Tarebia H. & A. Adams, 1854 
(Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย 

ดวงเดือน ไกรลาศ 
สุพรรณญิกา เส็งสาย 
นวลพรรณ วีระเวชสุกจิ 
(นักศึกษา) 

   

- โครงการย่อยที ่2  การตรวจทานชนิดพนัธุ์ของ
หอยสกุล Sermyla H.&A. Adams, 1854 
(Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย : 
พิสูจน์จากสัณฐานวิทยาของเปลือกและการ
พัฒนาตัวอ่อน 

สุลักษณ์ นามโชต ิ
ดวงเดือน ไกรลาศ 
ดุสิต บุญมีก่ า (นักศึกษา) 

   

- โครงการย่อยที ่3  การตรวจทานหอยน้ าจืดสกุล 
Neoradina Brandt, 1974 (Gastropoda: 
Thiaridae) ในประเทศไทย 

วิวิชชุตา เดชรักษา 
ชตพรรษ ชวนประสิทธิ ์
(นักศึกษา) 

   

40 การสังเคราะห์ฟิล์มบางวานาเดียมไดออกไซด์
ด้วยวธิีรีแอกทีฟไฮพาวเวอร์อิมพัลสแ์มกนีตรอน
สปัตเตอริง 

มนตรี เอี่ยมพนากิจ 
มติ ห่อประทุม (NECTEC) 
พิษณุ พูลเจริญศิลป์ 
(ม.มหาสารคาม) 
กมล เอี่ยมพนากจิ 
(ม.ธรรมศาสตร์) 

25 ธ.ค. 58 - 
24 ธ.ค. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 225,000.00 

41 การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกา๊ซชีวภาพจาก
ระบบยูเอเอสบีโดยถังปฏกิรณ์ชีวภาพเมมเบรน : 
กรณีศึกษาการบ าบัดน้ าเสีย 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

พรทิพย์ ศรีแดง 
ดาวรุ่ง สังข์ทอง 

25 ธ.ค. 58 - 
24 ธ.ค. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 372,750.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

42 ผลกระทบทางพันธกุรรมของหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis) จากซีเซียม-137 จากโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค 
เอเซีย-แปซิฟิก 

วันวิวาห ์ตุ้มน้อย 
ยุทธนา ตุ้มน้อย 
(สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ) 

25 ธ.ค. 58 - 
24 ธ.ค. 59 

งบประมาณแผ่นดิน 150,375.00 

43 ระบบการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กนกพร สว่างแจ้ง 20 ม.ค. 59 - 
19 ม.ค. 60 

งบประมาณแผ่นดิน 653,333.33 

44 ดูอัลลิตีและความสมมูลเชิงเทอมโคลนส าหรับ 
วาไรตี 

ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ 1 ธ.ค. 58 - 
30 พ.ย. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

150,000.00 

45 การสังเคราะห์ Ni doped-TiO2 and Cu-TiO2 
และสมบัติการเป็นสารเร่งปฏิกิรยิาด้วยแสง 

ชีวิตา สวุรรณชวลิต 1 ธ.ค. 58 - 
30 พ.ย. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

150,000.00 

46 การวิเคราะหอ์ัตถภาคส าหรับบทคัดย่อของ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์ 

ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 1 ธ.ค. 58 - 
30 พ.ย. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

150,000.00 

47 ระยะทางอัลตร้า ระยะทางบี และฟังก์ชนั 
ซ่ึงรักษาระยะทาง 

ธรรมธาดา เขมะรัชตก าธร 1 ธ.ค. 58 - 
30 พ.ย. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

125,000.00 

48 การตรวจซีโรทัยปแ์ละจโีนทัยป์ของเชื้อไวรัส 
เด็งกี่จากซีรั่มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
  
  
  
  
  

จันทร์ดี ระแบบเลิศ 
ไพโรจน์ ขาวสิทธวิงษ์ 
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 
(คณะเภสัชศาสตร์ มศก.) 
นเรศ วงศ์ไพฑูรย์ 
(ร.พ.ต ารวจ) 
ชนัญชิดา ฤทธิ์รกัษา 
(นักศึกษา) 
ขุมชล ไชยโย (นักศึกษา) 

15 ธ.ค. 58 - 
14 ธ.ค. 59 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

127,500.00 

49 การส ารวจเช้ือแบคทีเรียและลักษณะทาง
กายภาพของน้ าทะเลจากบ่อเพาะเล้ียงลูกเต่า
ทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุร ีและการส ารวจแบคทีเรียสายพนัธุ์ 
Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) ที่แยกจากน้ าทะเลในบ่อ
เพาะเล้ียง  

ธนาพร ชื่นอิ่ม 1 ก.พ. 59 - 
31 ม.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

120,000.00 

50 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต ์
ที่พบในทางเดินอาหารของผึ้งในประเทศไทย 

สุจินันท์ มีไล้ 1 ก.พ. 59 - 
31 ม.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

100,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

51 ฤทธิ์ของสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเหด็ 
ในสกุล Lentinus ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง 

เอกพันธ ์บางยี่ขัน 1 เม.ย. 59 - 
31 มี.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90,000.00 

52 ความหลากหลายชนิดพันธุแ์ละการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ของหอยน้ าจืดสกุล Clea Adams, 1855 
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 

สุลักษณ์ นามโชต ิ
ดวงเดือน ไกรลาศ 
ณัฐพร อยู่เต็มสุข 
(นักศึกษา) 
ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 
(นักศึกษา) 

1 เม.ย. 59 - 
31 มี.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

90,000.00 
 

53 การสังเคราะห์และพัฒนาปรอทเซ็นเซอร์ 
ชนิดใหม่ที่คายแสงฟลูออเรสเซนต์ในช่วงวิสิเบิล
เพื่อใช้ในสารละลายและพอลิเมอร์ฟิล์ม 

ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ ์
นันทนิตย์ วานิชาชวีะ 
พัฒนาวิศว ์สว่างลาภ 

1 เม.ย. 59 - 
31 มี.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90,000.00 

54 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลอ่อนมะม่วงหาว
มะนาวโห่ต่อเซลล์มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก 
และมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ 

นงนุช ก าลังแพทย ์
อดิศรี เจริญพานิช 

1 เม.ย. 59 - 
31 มี.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90,000.00 

55 ความหลากหลายชนิดพันธุแ์ละการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ของหอยน้ าจืดสกุล Clea Adams, 1855 
บริเวณภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศ
ไทย 

วิวิชชุตา เดชรักษา 
สุลักษณ์ นามโชต ิ
ณัฐพร อยู่เต็มสุข 
(นักศึกษา) 

1 เม.ย. 59 - 
31 มี.ค. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

75,000.00 

56 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของเผือก
โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี 

ปรารถนา เผือกวิไล 1 พ.ค. 59 
30 เม.ย. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

62,500.00 

57 ปัญหาต่างๆ ในเรื่อง จ านวนฟโีบนักชแีละลูคาส์ 
อันดับการปรากฏ ฟังก์ชันจ านวนตวัหาร 
และแฟกทอเรียล 

ประพันพงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม 
 

16 มิ.ย. 59 
15 มิ.ย. 62 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

53,333.33 

58 การพัฒนาระบบการไหลร่วมกับคัลเลอริมิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพดีและราคาถูกเพื่อประยกุต์ใช้กับ
การทดสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชัน  

สุมนมาลย์ จันทร์เอีย่ม 1 ก.ค. 59 
30 มิ.ย. 60 

กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

37,500.00 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในสถำบัน 11,336,372.22 
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ตำรำงที่ 31 โครงกำรวิจัยที่มีระยะเวลำด ำเนินงำนและ เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์     
จำกภำยนอกสถำบัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

( *หมายเหตุ  จ านวนงบประมาณในตารางคิดเฉพาะงบประมาณในปีท่ีตรวจประเมิน ไม่ใช่งบประมาณทั้งโครงการ) 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

(ระบุ) 
งบประมำณ 

(บำท)* 
1 การออกแบบและสังเคราะห์ปรอท และ 

แคดเมียมฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 
เพื่อใช้ในการตรวจวัดในสารละลาย สติปเทตส์ 
และอุปกรณ์ตรวจวัดขนาดเล็ก 

นันทนิตย์ วานิชาชวีะ 
 

17 มิ.ย. 56 - 
16 มิ.ย. 59 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั 

และ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

200,000.00 
 

2 รหัสอาบีเลียนและรหัสควอซีอาบีเลยีน 
บนริงจ ากัด 
 

สมพงค์ จิตต์มั่น 2 มิ.ย. 57 - 
1 มิ.ย. 59 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

63,333.33 

3 การสังเคราะห์อินโดโลควิโนลิซิดีน 
และเบนโซควิโนลิซิดีนอัลคาลอยด ์

พัลลภ คันธยิงค์ 16 มิ.ย. 57 - 
15 มิ.ย. 60 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

200,000.00 

4 เซมิกรุปแบบใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของการแปลง
แบบยืนยงอันดับบนเซตอนันต์ 

ทิวดี มุสันเทียะ 15 ก.ค. 57 - 
14 ก.ค. 59 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

90,000.00 

5 การใช้ความรู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผ่านเครือข่าย EIA-EHIA Watch 

เรณู เวชรัชต์พิมล 25 ธ.ค. 57 - 
24 ธ.ค. 58 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ 

220,622.50 

6 โครงการฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์
ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 

อรประภา ภุมมะกาญจนะ 
โรแบร์ 

21 ม.ค. 58 - 
20 ม.ค. 59 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

833,333.33 

7 ต้นแบบคู่มือท่องเท่ียวบนอุปกรณ์สื่อสารและ
สมาร์ทโฟนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม 

พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
วรรณภา พนิตสภุากมล 
ศิวพร สุวรรณมณี 
(คณะอักษรศาสตร์ มศก.) 

2 เม.ย. 58 - 
1 เม.ย. 59 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

96,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

8 โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสม 
การส่งเสริมการใช้น้ าร้อนแสงอาทิตย์ส าหรับภาค
ครัวเรือน 

เสริม จันทร์ฉาย 
จินดา แก้วเขยีว 
สุรศักดิ์ จันทร์ฉาย 
(บริษัทเอ-เวสท์ พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากัด) 
ประหยัด แสงงาม 
ศศิประภา หิริโอตป ์
วาณิช นิลนนท ์
(มทร.สุวรรณภูมิ) 
อิสระ มะศิริ 
ประสาน ปานแกว้ 
รุ่งรัตน์ วัดตาล 
สมเจตน์ ภัทรพานิชชยั 
ยุทธศักดิ์ บุญรอด 

10 เม.ย. 58 - 
9 ก.ย. 59 

กรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ ์

พลังงาน 

3,436,418.18 

9 การส ารวจหาพืชไม้ล้มลุกชนิดเด่นที่มีศักยภาพ
ดูดซัลโลหะหนักได้มากในพื้นที่รอบเหมอืงแร่
ทองค า จังหวัดพจิิตร กระบวนการสร้างการ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาแบบมีสว่นร่วมกบัชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ 

ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว 
ยศเวท สิริจามร 
ปรารถนา เผือกวิไล 

10 มิ.ย. 58 - 
10 ธ.ค. 58 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ 49,200.00 

10 คาร์บอนนาโนทวิบ-์แพลตินัมนาโนคะตะลิสต์ 
แคโทด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง
จุลชีพ 

ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 1 ก.ค. 58 - 
30 มิ.ย. 60 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

225,000.00 

11 โครงการวิจัยการผลิตโลหะส าหรับพ่นเคลือบ
ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต ์

สุพรรณี ฉายะบุตร 
พรทิพย์ ชยัมณี 
ชีวิตา สวุรรณชวลิต 
พัฒนาวิศว ์สว่างลาภ 
ศริณยา ปานมณ ี
นพพล สาขาชาต ิ
(บริษัทไทยคิวบิคฯ) 

1 ส.ค. 58 - 
31 ก.ค. 59 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
และบริษัทไทยคิวบิค 

เทคโนโลยี จ ากัด 

1,050,000.00 
  
  

450,000.00 

12 การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทอง
ระดับอุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ด้วยเทคโนโลยกีารอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เสริม จันทร์ฉาย 
รุ่งรัตน์ วัดตาล 
วรภาส พรมเสน 
บุศรากรณ์ มหาโยธ ี
(คณะวิศวกรรมฯ มศก.) 
ยุทธศักดิ์ บุญรอด 
ณรงค์ พูลแก้ว 

3 ส.ค. 58 - 
2 ส.ค.59 

ส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

247,916.67 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

13 การศึกษาพัฒนาระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้ง
สมุนไพร 

เสริม จันทร์ฉาย 
อิสระ มะศิริ 
รุ่งรัตน์ วัดตาล 
บุศรากรณ์ มหาโยธ ี
(คณะวิศวกรรมฯ มศก.) 
กรทิพย์ โต๊ะสิงห ์
สุมามาลย์ บรรเทิง 
ประสาน ปานแกว้ 
สมเจตน์ ภัทรพานิชชยั 
ยุทธศักดิ์ บุญรอด 

17 ก.ย. 58 - 
16 ก.ย. 59 

กรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ ์

พลังงาน 

13,797,333.33 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการ
หัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 

สุพรรณี ฉายะบุตร 1 ต.ค. 58 - 
29 ก.ย. 59 

กรมการค้าต่างประเทศ 7,000,000.00 

15 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันของการ
กระจายของอุณหภูมิพื้นผิวโดยภาพถา่ยด้วยรังสี
อินฟาเรดจากอากาศยานไร้คนขับในเขตตัวเมือง 

ดุจดาว จารุจิตติพันธ ์ 1 ต.ค. 58 - 
30 ก.ย. 59 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ 

250,000.00 

16 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมและ
ปริมาณรังสีของซีเซียม 137 ในหอยแมลงภู่ 
(Perna viridis) จากกิจกรรมทางนิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก 

วันวิวาห ์ตุ้มน้อย 1 ต.ค. 58 - 
30 ก.ย. 59 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ 

250,000.00 

17 การศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองและเมฆที่มี
ต่อความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่พื้นผิวโลก 

สุมามาลย์ บรรเทิง 2 พ.ย. 58 - 
1 พ.ย. 59 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ 

229,166.67 

18 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์และยีสต์ส
ปีชีส์ใหม่ในผึ้งพื้นเมืองของไทย 

สุจินันท์ มีไล้ 1 ธ.ค. 58 - 
30 พ.ย. 59 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ 

208,333.33 

19 การปรับปรุงสมบัติทนการกระแทกและสมบัติ
ทางรีโอโลยีของ PLA ส าหรับการแปรรูปแบบ
เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 

มนัส แซ่ด่าน 
ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 
(คณะวิศวกรรมฯ มศก.) 
ศิริรัตน ์วัชรวิชานันท ์
(คณะวิศวกรรมฯ มศก.) 

21 ต.ค. 58 - 
20 ธ.ค. 59 

ส านักงานพัฒนา 
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) 

280,761.90 

20 การศึกษาไอน้ าในบรรยากาศในประเทศไทย เสริม จันทร์ฉาย 
สุมามาลย์ บันเทิง 
สมเจตน์ ภัทรพานิชชยั 

1 พ.ย. 58 - 
31 ต.ค. 60 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั 

1,630,658.33 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

21 โครงการพัฒนทสูตรคอมพาวนด์พลาสตกิชีวภาพ 
เพื่อขึ้นรูปเป็นสมาร์ทการ์ดและหน้ากากโทรศัพท์ 

มนัส แซ่ด่าน 8 ธ.ค. 58 - 
15 มิ.ย. 59 

สถาบันพลาสติก 400,000.00 

22 การสร้างและการศึกษาคุณลักษณะของ 
infectious cDNAclones ส าหรับไวรัสเด็งกี่ 4 
สายพันธุ์ 1036 และไวรัสผ่าเหล่า (ปีที่ 2) 

กมลชนก ทับทอง 
(ม.มหิดล) 
สุธี ยกส้าน (ม.มหิดล) 
จันทร์ดี ระแบบเลิศ 

1 มี.ค. 59 - 
28 ก.พ. 60 

สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 

218,925.00 

23 โครงการฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการทหารและ
ความมั่นคงของประเทศ 

อรประภา ภุมมะกาญจนะ 
โรแบร์ 

มี.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

1,266,666.67 

24 ตัวด าเนินการบนคอร์เนอร์แมนิโฟลด์ วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ 2 พ.ค. 59 - 
1 พ.ค. 61 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั 

114,583.33 

25 จ านวนเกมโดมิเนชันของฟอเรสของวิถแีละ
จ านวนเกมโดมิเนชันของกราฟที่มีดีกรีขนาดใหญ่ 

เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย 2 พ.ค. 59 - 
1 พ.ค. 61 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั 

91,250.00 

26 เซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนปรอทจากอนุภาคนาโน
เงินและฟลูออเรสเซนต์โมเลกุล 

พัฒนาวิศว ์สว่างลาภ 1 ก.ค. 59 - 
30 มิ.ย. 60 

ส านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ 

208,333.33 

27 ปัญหาต่างๆ ในเรื่อง จ านวนฟโีบนักชแีละลูคาส์ 
อันดับการปรากฏ ฟังก์ชันจ านวนตวัหาร 
และแฟกทอเรียล 

ประพันพงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม 16 มิ.ย. 59 - 
15 มิ.ย. 62 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั และ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

53,333.33 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบัน 33,161,169.25 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตำรำงท่ี 32  สรุปผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 39 7.80 ตารางที่ 33 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 38 15.20 ตารางที่ 34 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่
ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 6 2.40 ตารางที่ 36 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 7 4.20 ตารางที่ 38 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - - 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 10 8.00 ตารางที่ 39 

4.4 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 43 43.00 ตารางที่ 40 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

1.00 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 2 2.00 ตารางที่ 42 
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 3 3.00 ตารางที่ 42 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20    

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40    
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60    
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80    

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 155.50 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 148 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 85.60 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 55.05 

ค่าคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า 

4.59 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        ร้อยละ 55.05  เกณฑ์ประเมิน   :  4.59 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       ร้อยละ 48.00   เกณฑ์ประเมิน  :  4.00 คะแนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
ในปี พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 148 ผลงาน (คิดแบบถ่วงน้ าหนักได้ 85.60) คิดเป็นร้อยละ 55.05 
จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 155.5 คน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 2.3.1-1 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร ่
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ตำรำงท่ี 33        บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)   
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 
1 การพัฒนาผงฝุ่นด าจากถ่านไม้เพื่อใช้ในการตรวจรอยลายนิ้วมือแฝง 

บนถ้วยที่ท าจาก เซรามิค พลาสติก และกระดาษ.  
หทัยทิพย์ ทิพย์รงค์, ศุภชัย ศุภลักษณน์ำรี และ  
ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรยีง.  

การจัดประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
นนทบุรี, 9 หน้า, 27 พฤศจิกายน 2558. 

 

2 การวิเคราะห์ดินด้วยวิธี X-ray diffraction (XRD) เพื่อประยุกต์ใช้ทาง
นิติวิทยาศาสตร์.  

สุภิญญา มากุล, ศิริรตัน์ ชูสกุลเกรียง และ ศุภชยั 
ศุภลักษณ์นำรี.  

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 927-934, 24 กรกฎาคม 2558. 

 

3 การวิเคราะห์ลิปสติกโดยเทคนิค TGA เพื่อประยุกต์ใช้ในทางนิติ
วิทยาศาสตร์.  

ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ, ศุภชัย ศุภลักษณ์นำรี และ 
ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรยีง.  

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 899-945, 24 กรกฎาคม 2558. 

 

4 การเปรียบเทียบพันธุกรรมของ ribosomal RNA ของ Chrysopogon 
aciculatus (Retz.) Trin. ในประเทศไทย.  

สุมลทิพย์ สมบูรณ์จันทร์ และ ธงชัย เตโชวิศำล.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 4062-4074, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

5 ความหลากหลายของพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอต าแหน่ง 
hypervariable regions I, II และ III (HVR I, HVR II, HVR III) ของ
ชายไทยเช้ือสายไทลื้อและชายเช้ือสายจนี.  

ศุภมาศ เดชอรัญ และ ธงชัย เตโชวิศำล.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3877-3890, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

6 การบ าบัดดินที่ปนเปือ้นออกซีเตตราซัยคลินโดยต้นดาวเรือง.  วรินทิพย์ สิทธิชัย และ มลิวรรณ บุญเสนอ.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3733-3743, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

7 การพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เส้นขนาน
โดยวธิีการสอนแบบนิรนัยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ที่2 โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์.  

ฤทธิศักดิ์ สดคมข า และ สืบสกุล อยู่ยืนยง.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3700-3707, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

8 ผลของทองแดงในการบาบัดน้าที่มีออกซีเตตราซัยคลินปนเปื้อนโดยต้น
ธูปฤาษี.  

พรรณราย สิงห์เถื่อน และ มลิวรรณ บญุเสนอ.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3469-3481, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

9 ปริมาณและการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองในโรงเรียนใกล้แหล่ง
อุตสาหกรรม อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรุี.  

ปรียาภรณ์ เหมวัตร และ รัฐพล อ้นแฉง่.  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3418-3429, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 
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หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

10 การพัฒนาระบบติดตามสถานะเครือขา่ยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี.  

เชฐ ศรีแย้ม, ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์ และ เสธลัทธ ์
รอดเหตภุัย.  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 3025-3036, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

11 ขนาดของการทดสอบภาวะสารูปดบีางชนิดสาหรับการแจกแจงวอน
มิสส-์ฟิชเชอร์.  

กนกวรรณ สมหมาย, กมลชนก พำนิชกำร และ 
กุศยำ ปลัง่พงษ์พันธ์.  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
(NGSC2015), มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า 2782-2793, 16-17 
กรกฎาคม 2558. 

 

12 Metacercariae infections of freshwater fish from three 
provinces in Cambodia.  

Veeravechsukij, N., Krailas, D., Boonmekam, 
D. and Namchote, S.  

Proceedings of the 5th National and International Graduate 
Study Conference (IGSC2015), Silpakorn University, Nakhon 
Pathom, pp. 489-493, July 16-17, 2015. 

 

13 การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยาสมุนไพรของคลินิกแพทยแ์ผนไทยโดย
ใช้หลักเทคโนโลยีสะอาด : กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร.  

สุทธิรัตน์ ศิลาค า และ พรทิพย ์ศรีแดง.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, พัทยา, ชลบุร,ี 8 หน้า, 
8-10 กรกฎาคม 2558. 

 

14 การทดสอบสมรรถนะวธิีการสอบเทียบไพราโนมิเตอร์โดยใช้กระบอก
บังคับล าแสง.  

ภาสกร เดชโค้น, สมเจตน์ ภัทรพำนชิชยั, กรทิพย์ 
โต๊ะสิงห์ และ เสรมิ จันทรฉ์ำย.  

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (E-NETT 
2015), บางแสน, ชลบุร,ี pp. 1168-1171, 17-19 มิถุนายน 2558. 

 

15 แบบจ าลองส าหรับค านวณความเข้มรังสีกระจายในช่วงความยาวคลื่น
รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลต่อผิวหนังมนุษย์ในประเทศไทย.  

ประนมกร ชูศรี, สุมำมำลย์ บรรเทิง และ เสริม 
จันทร์ฉำย.  

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (E-NETT 
2015), บางแสน, ชลบุร,ี pp. 1161-1167, 17-19 มิถุนายน 2558. 

 

16 Equivalent duals of cyclic codes over finite fields.  Thrannukhroh, J. and Jitman, S.  Proceedings of Annual Pure and Applied Mathematics 
Conference (APAM 2015), Chulalongkorn University, Bangkok, pp. 
65-73, June 4-5, 2015. 

 

17 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นระหว่างเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบ
เรียลไทม์และวิธีวิเคราะห์เชิงน้ าหนัก.  

ณัฐพล วริกูล และ อังก์ศิริ ทิพยำรมณ์.  การประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา, สงขลา, หน้า 1004-1012, 28-29 พฤษภาคม 2558. 

 

18 การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของตัวประมาณเอนโทรปีที่ขึ้นอยู่กับ
ผลต่างของค่าสังเกต.  

จิรายุส แสงจันทร์ และ ไพโรจน์ ขำวสทิธิวงษ์.  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 (AMM2015), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม, หน้า 642-650, 27-29 พฤษภาคม 2558. 

 

19 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดการสอนเร่ืองสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพรานจังหวัด
นครปฐม.  

ฤทธิศักดิ์ สดคมข า และ สืบสกุล อยู่ยืนยง.  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 (AMM2015), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม, หน้า 571-579, 27-29 พฤษภาคม 2558. 
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20 การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที ่1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ และ สบืสกุล อยู่ยืนยง.  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 (AMM2015), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม, หน้า 549-558, 27-29 พฤษภาคม 2558. 

 

21 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCSE ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง สถิติ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.  

เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล และ สืบสกุล อยู่ยืนยง.  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 (AMM2015), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม, หน้า 530-539, 27-29 พฤษภาคม 2558. 

 

22 วิธีเรกกูลาไรเซชั่นเชิงก ากับส าหรับปัญหาอิลล์โพสแบบไม่เชิงเส้น. นันทวัน ทรัพย์สกุล และ พรทรัพย ์พรสวัสดิ์.  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 (AMM2015), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม, หน้า 480-489, 27-29 พฤษภาคม 2558. 

 

23 The basic reproduction number of 2014 ebola outbreak in 
west Africa.  

Polwiang, S.  Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 261-266, May 
27-29, 2015. 

 

24 Some properties of line graphs of hamming graphs.  Chinda, R. and Worawannotai, C.  Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 206-218, May 
27-29, 2015. 

 

25 Some inequalities for trigonometric and hyperbolic 
functions.  

Angtong, S., Rodprasit, K. and Rakbud, J.  Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 198-205, May 
27-29, 2015. 

 

26 Classification of homotopy types of S1 x  [0,1] using Knot 
theory.  

Kirtseang, S. and Thangsi, K.  Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 186-197, May 
27-29, 2015. 

 

27 Regularity and green's relations on the semigroup B(lp, lq) 
under the Schur product.  

Khaipotong, P., Rakbud, J. and Srithus, R.  Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 119-128, May 
27-29, 2015. 

 

28 Self-conjugate-reciprocal irreducible monic polynomials 
over finite fields.  

Boripan, A., Jitman, S. and Udomkavanich, 
P.  

Proceedings of the 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM 
2015), Silpakorn University, Nakhon Pathom, pp. 34-43, May 27-
29, 2015. 
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29 แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยู่กับการแจกแจงข้อมูลจ าลองแบบ.  จิรายุส แสงจันทร์, กนกวรรณ สมหมาย และ 
ไพโรจน์ ขำวสิทธิวงษ์.  

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O251-O258, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

30 ผลกระทบของสนามแม่เหล็กภายนอกต่อสนามแม่เหล็กคงค้างที่ปลาย
โพลของหัวเขยีนด้วยการจ าลองแบบไมโครแมกเนติกส์.  

ช่อแก้ว เจริญชาติ และ บดินทร ์ด ำรงศกัดิ์.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O227-O234, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

31 แบบจ าลองไฟไนต์อิลิเมนต์ของหัวเขียนแม่เหล็กแบบมีชิลด์ล้อมรอบ. ฤทธิรงค์ บานเย็น และ บดินทร ์ด ำรงศกัดิ์.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O219-O226, 12-13 กุมภาพันธ์ 2558. 

 

32 การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของหัวเขียนแม่เหล็กแบบแนวตั้งด้วยการ
จ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์.  

อิสรา ดอเลาะ และ บดินทร์ ด ำรงศักดิ์.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O183-O189, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

33 การพัฒนาระบบท าอากาศร้ อนที่ใช้แกลบเป็ นเช้ือเพลิงส าหรับให้
ความร้ อนเสริมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก.  

ทวีเดช หมื่นภูเขยีว, ประสำน ปำนแก้ว, อนุสรณ์ 
แสงเจริญ, และ เสริม จันทร์ฉำย.  

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O169-O174, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

34 การประเมินสมรรถนะของแบบจ าลองส าหรับค านวณรังสีรวมรายวัน
เฉลี่ยต่อเดือนบนพื้นเอียงที่หันไปทางทิศใต้โดยใช้ข้อมูลวัดที่จังหวัด
นครปฐม.  

วรางคณา ทองรัศมี, สมเจตน์ ภัทรพำนิชชัย, รุ่ง
รัตน์ วัดตำล และ เสริม จันทร์ฉำย.  

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O163-O168, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

35 การจ าลอง Simulink ของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กส าหรับการ
ตรวจวัดหวัเขียนแม่เหลก็.  

คนิต ต านานทอง และ บดินทร์ ด ำรงศกัดิ์.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O137-O144, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

36 กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กเชิงปริมาณส าหรับหัวเขยีนบันทึกข้อมูล
แม่เหล็กแนวดิ่ง.  

อัจฉรา โฉมหนา้ และ บดินทร์ ด ำรงศักดิ์.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า O129-O136, 12-13 กมุภาพันธ์ 2558. 

 

37 วิธีการมัลติรีโซลูชันสาหรับกาจัดสัญญาณรบกวนแบบการคูณออกจาก
ภาพถา่ยคลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์.  

อิศรารัตน์ ประกิจ, นพดล ชมุชอบ และ ศิริวรรณ 
จันทร์แก่น.  

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, กรุงเทพฯ, 
หน้า 10-17, 3-6 กุมภาพันธ ์2558. 

 

38 วิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์แบบกระชับอนัดับสูงสาหรับการลงทะเบียน
ภาพแบบดิฟฟวิชัน.  

โสภิดา จิวประเสริฐ และ นพดล ชุมชอบ.  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, กรุงเทพฯ, 
หน้า 1-9, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. 
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39 การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้
คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค.  

ฐาปกรณ์ ชุมพล, ศรัณย์ พรหมสาย, เยาวนุช พรม
นวล, เพิ่มพงศ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และ สจุินันท์ มีไล้.  

การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจยั 4, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา, หน้า 
727-739, วันที่ 29-30 มกราคม 2558 
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 ไม่มีข้อมลู    
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บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
1 On the algebraic structure of complex twistulant matrices.  Kittiwut, S. and Jitman, S.  Proceedings of the 11th IMT-GT International Conference on 

Mathematics, Statistics and Its Applications (ICMSA 2015), 
Pattaya, Thailand, pp. 25-33, November 23-25, 2015. 

 

2 Skew polynomials and some generalizations of circulant 
matrices.  

Morrakutjinda, P. and Jitman, S.  Proceedings of the 11th IMT-GT International Conference on 
Mathematics, Statistics and Its Applications (ICMSA 2015), 
Pattaya, Thailand, pp. 14-24, November 23-25, 2015. 

 

3 A method to estimate distribution of directional reflection 
using a geostationary satellite.  

Pankaew, P.  Proceedings of International Conference on Science and 
Technology (TICST 2015), Pathum Thani, Thailand, Art. number 
7369413, pp. 540-546, November 4-6, 2015. 

 

4 Clear sky radiance distributions from the measurement.  Tohsing, K. and Klomkliang, W.  Proceedings of International Conference on Science and 
Technology (TICST 2015), Pathum Thani, Thailand, pp. 478-480, 
November 4-6, 2015. 

 

5 A technique for deriving aerosol optical depth on clear sky 
condition using solar spectral irradiance measurements.  

Masiri, I. and Kittitanadet, P.  Proceedings of International Conference on Science and 
Technology (TICST 2015), Pathum Thani, Thailand, pp. 473-476, 
November 4-6, 2015. 
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6 A model for the estimation of cloud cover from satellite 
data.  

Pratummasoot, N., Buntoung, S. and 
Janjai, S.  

Proceedings of International Conference on Science and 
Technology (TICST 2015), Pathum Thani, Thailand, Art. number 
7369339, pp. 53-55, November 4-6, 2015. 

 

7 Defense geo-database: Drug trafficking.  Robert, O.P., Witheetrirong, Y., Janpengpen, 
A. and Kittikachorn, C.C.  

Proceedings of 36th Asian Conference on Remote Sensing: 
Fostering Resilient Growth in Asia (ACRS 2015), Metro Manila, 
Philippines, October 25-28, 2015. 

 

8 Carbon storage in mangrove soils and some influenced 
factors.  

Swangjang, K.  Proceedings of IIER International Conference, Zurich, 
Switzerland, pp.17-20, September 26, 2015. 

 

9 An investigation of the performance of a PV-ventilated 
greenhouse solar dryer for drying mangoes. WEENTECH  

Janjai, S., Pankaew, P. and Wattan, R.  Proceedings in Energy, Vol. 2, pp. 36-39, September 2015. 
(Proceedings of International Seminar on Renewable Energy 
and Sustainable Development (RESD 2015), University of 
Bhutan, Bhutan, June 15-17, 2015) 

 

10 The use of humic acid as EDTA substitution: An effect on 
growth and development of Red Oak seedlings in tissue 
culture at low nutrient level.  

Obsuwan, K., Iamchan, A., Sanmanee, N. 
and Panishkan, K.  

Proceedings of International Conference on Science, Ecology 
and Technology (ICONSETE 2015), Vienna, Austria, pp. 125-129, 
August 25-28, 2015. 

 

11 Purification and characterization of heparin degrading 
enzyme by isolated bacteria from brackish sediment.  

Khanitchadecha, P. and Pulsawat, W.  Proceedings of the 6th International Conference on 
Fermentation Technology for Value Added Agricultural 
Products, Khon Kaen, Thailand, pp. 1-7, July 29-31, 2015. 

 

12 Soil carbon and nitrogen ratio in different land use. 
International  

Swangjang, K.  Proceedings of  Chemical, Biological and Environmental 
Engineering, Vol. 87, pp. 36-39, 2015. (Proceedings of 
International Conference on Advances in Environment 
Research (ICAER 2015), Jeju Island, Korea, July 29-30, 2015) 

 

13 Improving big data on research and education networks 
using future internet approach: A case study of networks 
analysis.  

Tantatsanawong, P., Dontongdang, S. and 
U-Aroon, P.  

Proceedings of 12th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON 2015), Cha-am, Thailand, 
Art. number 7207133, June 24-27, 2015. 

 

14 A study on properties of PLA/PBAT from blown film 
process.  

Hongdilokkul, P., Keeratipinit, K., Chawthai, 
S., Hararak, B., Seadan, M., Suttiruengwong, 
S.  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012112, July 2015. 
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15 Effect of reactive agent and transesterification catalyst on 
properties of PLA/PBAT blends.  

Pitivut, S., Suttiruengwong, S., Seadan, M.  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012090, July 2015. 

 

16 Effect of peroxide and chain extender on mechanical 
properties and morphology of poly (butylene 
succinate)/poly (lactic acid) blends.  

Cherykhunthod, W., Seadan, M., 
Suttiruengwong, S.  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012073, July 2015. 

 

17 A study on reactive blending of (poly lactic acid) and poly 
(butylene succinate co adipate).  

Bureepukdee, C., Suttireungwong, S., 
Seadan, M.  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012070, July 2015. 

 

18 Impact property enhancement of poly (lactic acid) with 
different flexible copolymers.  

Likittanaprasong, N., Seadan, M., 
Suttiruengwong, S.  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012069, July 2015. 

 

19 Enhanced crystallization of poly (lactic acid) through 
reactive aliphatic bisamide.  

Nanthananon, P., Seadan, M., Pivsa-Art, S., 
Suttiruengwong, S.  

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 
87(1), Art. No. 012067, July 2015. 

 

20 Antioxidant capacity assays of selected Thai herbs by low 
cost sequential injection analysis with electrochemical 
detection.  

Chaisuksant, R., Boonto, N., Meanha, P.  Acta Horticulturae, Vol. 1088, pp. 521-526, June 2015.  

21 Expression of plant defense genes in pepper seedlings 
treated with chitosan solution.  

Boon-Ek, Y., Jitareerat, P., Wongs-Aree, C., 
Buanong, M., Obsuwan, K.  

Acta Horticulturae, Vol. 1088, pp. 461-464, June 2015.  

22 Study of humification degree of chicken manure composts 
using FTIR spectroscopy technique.  

Saikaew, S., Hawahsuwan, J., Panishkan, 
K., Obsuwan, K. and Sanmanee, N.  

Proceedings of the 3rd EnvironmentAsia International 
Conference on “Towards International Collaboration for an 
Environmentally Sustainable World”, Bangkok, Thailand, pp. 
205-208, June 17-19, 2015. 

 

23 Does fuel switching to gasohol in motorcycle fleet meet air 
quality and climate co-benefit?.  

Onchang, R. and Noisopa, K.  Proceedings of the 3rd EnvironmentAsia International 
Conference on “Towards International Collaboration for an 
Environmentally Sustainable World”, Bangkok, Thailand, pp. 
109-121, June 17-19, 2015. 

 

24 Cobalt-doped ZnO powders by a simple solid-state 
method.  

Panyajirawut, P., Srithep, K., Namsa, C., 
Kitcharoen, R. and Pecharapa, W.  

Key Engineering Materials, Vol. 675-676, pp. 486-489, 2016. 
(Proceedings of 2nd International Conference on Applied 
Physics and Material Applications (ICAPMA 2015), Pattaya, 
Thailand, May 28-30, 2015) 
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25 Spectroscopic properties and Judd-Ofelt Analysis of Dy3+ in 
lithium lanthanum borate glass for laser medium 
application.  

Wantana, N., Chamlek, O., Chanthima, N., 
Jayasankar, C.K., Kim, H.J., Djamal, M., 
Kaewkhao, J.  

Key Engineering Materials, Vol. 675-676, pp. 389-392, 2016. 
(Proceedings of 2nd International Conference on Applied 
Physics and Material Applications (ICAPMA 2015), Pattaya, 
Thailand, May 28-30, 2015) 

 

26 Effect of oxygen flow rate and post annealing on vanadium 
oxide thin films prepared by DC pulse magnetron 
sputtering.  

Hincheeranun, W., Aiempanakit, M., 
Aiempanakit, K., Horprathum, M., 
Patthanasettakul, V., Nuntawong, N., 
Chananonnawathorn, C., Limwichean, S. 
and Eiamchai, P.  

Key Engineering Materials, Vol. 675-676, pp. 233-236, 2016. 
(Proceedings of 2nd International Conference on Applied 
Physics and Material Applications (ICAPMA 2015), Pattaya, 
Thailand, May 28-30, 2015) 

 

27 Synthesis and characterization of cellulose microfibril 
reinforced epoxy composite.  

Thammawichai, W., Poopakdee, N., 
Suwanchawalit, C. and Suwatpipat, K.  

Proceedings of the First Asian Conference on Defence 
Technology (ACDT 2015), Hua Hin, Thailand, Art. No. 7111607, 
pp. 177-179, April 23 - 25, 2015. 

 

28 The appropriate concentration of aluminum sulphate, 8-
hydroxyquinoline sulphate and sucrose as a vase solution 
for replacement of a commercial vase solution for cut 
Dendrobium.  

Chanjirakul, K., Sriboran, K., Satmitr, T.  Acta Horticulturae, Vol. 1078, pp. 213-218, March 2015.  

29 The optimum cut stages for prolonging display life of cut 
dendrobium Orchids.  

Obsuwan, K., Chanjirakul, K., Yoodee, S., 
Seraypheap, K., Bune Seraypheap, Y.  

Acta Horticulturae, Vol. 1078, pp. 187-191, March 2015.  

30 The Combination of aluminium sulphate, 8-hydroxy 
quinolone sulphate and sucrose reduced lipid peroxidation 
in dendrobium Sonia 'Eia Sakul'.  

Chanjirakul, K., Pamornkol, W.  Acta Horticulturae, Vol. 1078, pp. 181-185, March 2015.  

31 A suitable medium for in vitro seed propagation of 
dendrobium hybrids.  

Obsuwan, K., Tharapan, S., Thepsithar, C.   Acta Horticulturae, Vol. 1078, pp. 159-162, March 2015.  

32 Effects of sucrose concentrations on seedling growth of 
Dendrobium antennatum ? Dendrobium bigibbum.  

Obsuwan, K., Tharapan, S., Thepsithar, C.  Acta Horticulturae, Vol. 1078, pp. 135-138, March 2015.  

33 Xanes studies on the oxidation states of copper and iron in 
silicate glass matrix.  

Buntem, R. and Samkongngam, K.  Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, pp. 909-912, 
January 21-23, 2015. 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

34 Drug release studies on highly-porous silica-modified 
microcrystalline cellulose beads.  

Maliyaem, R., Buntem,R., Sriraveeroj, N. 
and Phaechamud, T.  

Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, pp. 876-879, 
January 21-23, 2015. 

 

35 Copper ion detection by amine-functionalized silica 
monolith. 

Pramual, K. and Buntem, R.  Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, pp. 700-704, 
January 21-23, 2015. 

 

36 Preparation and application of silane-modified pectin for 
treating Cu2+ contaminated wastewater.  

Siritongtaworn, P., Wedsuwannarak, S., 
Ungkanont, S. and Buntem, R.  

Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, pp. 615-617, 
January 21-23, 2015. 

 

37 Implant-assisted magnetic targeting of gold drug carriers in 
capillary beds.  

Hournkumnuard, K.  Proceedings IEEE Region 10 Annual International Conference 
(TENCON 2014), Art. No. 7022363, January 2015. 

 

38 Cercarial infections of brackish water snails on the east 
coast of southern Thailand.  

Sritongtae, S., Namchote, S., Krailas, D., 
Boonmekam, D. and Koonchornboon, T.  

JITMM Proceedings, Vol. 4, pp. 1-15, 2015.  

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
 ไม่มีข้อมลู    

 
ตำรำงท่ี 35  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) 
(ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี ที่
ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
 ไม่มีข้อมลู    
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
 ไม่มีข้อมลู    
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ตำรำงท่ี 36    ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิจัยและ /หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม เลขที่อนสุิทธิบัตร และ วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำออกให้เพ่ือรับรองกำรจดทะเบียน 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
1 องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสารให้สีธรรมชาติประเภทสียอ้ม

ส าหรับสิ่งทอ 
สุพรรณี ฉำยะบุตร 9524 / 11 กุมภาพันธ์ 2558  

2 องค์ประกอบของสีทาเล็บฐานน้ าที่มกีลิน่หอมและสารบ ารุงผิว สุพรรณี ฉำยะบุตร และ ศริณยา ปานมณี 9525 / 11 กุมภาพันธ์ 2558  
3 องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตระบบพน่หมึกตามสั่งแบบต่อเนื่อง

ส าหรับการพิมพ์วัสดุรูพรุนต่ า 
สุพรรณี ฉำยะบุตร, ธนาวุฒิ คลังวิสาร และ 
จันทร เหล่าอภิวัฒน ์

9526 / 11 กุมภาพันธ์ 2558  

4 ชุดตรวจวัดและกรรมวิธกีารตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ภาคสนาม รัฐพล อ้นแฉ่ง 9527 / 11 กุมภาพันธ์ 2558  
5 กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวธิีนี้ สุพรรณี ฉำยะบุตร และ ศริณยา ปานมณี 10734 / 13 พฤศจิกายน 2558  
6 องค์ประกอบสีพ่นจากสารให้สีจากธรรมชาติ สุพรรณี ฉำยะบุตร และ ศริณยา ปานมณี 10735 / 13 พฤศจิกายน 2558  

 
 
ตำรำงท่ี 37  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี ที่
ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุม่ที่ 2 (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
1 การสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris.  สิตา ไชยช่วย, จำรุวรรณ หวะสุวรรณ และ มลิว

รรณ บญุเสนอ.  
Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, 
ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หน้า 76-88, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. 

 

2 ต้นแบบระบบการควบคุมและจัดการเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร: 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าตาล.  

สุจิตรำ อดุลย์เกษม, อภิรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์, นิชา
ภัทร ผ่องใส และ อรวรรณ เชำวลิต.  

Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, 
ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หน้า 89-101, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. 

 

3 การพัฒนาสื่อการอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร.  

ชิตชบา สายใจ และ รัฐพล อ้นแฉ่ง.  Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 
1641-1653, พฤษภาคม-สิงหาคม 2558. 

 

4 การคัดเลือกข้อความของตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ส าหรับใช้
ประเมินประสิทธิภาพ การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์: การ
พัฒนาและคัดเลือกด้วยวธิีการเดลฟายฟัซซี.  

ประสพชัย พสุนนท,์ สุดำ ตระกำรเถลงิศักดิ์ และ 
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์.  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้า 74-87, 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2558. 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี ที่
ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

5 การพัฒนาระบบค้นหารหัส ICD-10 ส าหรับงานเวชระเบียน.  ศศิมา มณฑาสุวรรณ, ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์ และ 
น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์.  

Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, 
ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 74-88, มกราคม-มิถุนายน 2558. 

 

6 ต้นแบบระบบการจัดล าดับผู้ปว่ยเพือ่เขา้ใช้บริการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และรับบริการของห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม.  

สุจิตรำ อดุลย์เกษม, รุ่งทิพย์ สมบูรณ์เงิน, 
อรวรรณ เชำวลติ, จิตด ารง ปรีชาสุข และ ภัทร
ณัฏฐมนส์ ปัญจพรผล.  

Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, 
ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 89-100, มกราคม-มิถุนายน 2558. 

 

7 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันเกีย่วกบักรนีไอทีของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ในกรุงเทพมหานคร.  

อรพิมพ์ มงคลเคหา, ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์, สมบัติ 
ทีฆทรัพย์ และ จันทรว์ิภา ดิลกสัมพันธ์.  

Veridian E-Journal Science and Technolog Silpakorn University, 
ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 89-100, มกราคม-มิถุนายน 2558. 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
 ไม่มีข้อมลู    

 
 
 
ตำรำงท่ี 38   บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) 
(ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
 ไม่มีข้อมลู    
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
 ไม่มีข้อมลู    
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ตำรำงท่ี 39  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) 
(ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1 (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการมีชีวิตอยู่รอดและสภาวะของผู้ป่วย

โรคเอดส์ด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป.  
ปุณยนุช ธัญญกุลสัจจา, ลลิตา โพธิ์ทอง และ วี
รำนันท์ พงศำภักดี.  

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 
23, ฉบับที่ 4, หน้า 569-578, ตุลาคม-ธันวาคม 2558. 

 

2 การแยกเพาะเล้ียงและการศึกษารงควัตถุของสาหร่ายก่อโรคพืชสกุล 
Cephaleuros.  

เขมิสรา รัตนไพบูลย์กิจ และ ธัญนันท์ วรรณธง.  วารสารวจิัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, หน้า 367-382, 
ตุลาคม-ธันวาคม 2558. 

 

3 ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย.  อรวรรณ เชำวลติ, สุจิตรำ อดุลย์เกษม, ปำนใจ 
ธำรทัศนวงศ์, วิทวัส พงศานานุรักษ์ และ ภารดี 
พิพัฒน์กาญจน์.  

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, หน้า 
27-41, กันยายน-ธันวาคม 2558. 

 

4 การศึกษาระดับการแสดงออกของยีน cellulose synthase และยีน 
phenylalanine ammonia-lyase ในหญ้าเนเปียร์ลูกผสม 
(Pennisetum hybrid).  

กัญณัฏฐ์ เลิศกุลโชติภัทร,์ สกาแลท ชนกิา เดส์โครซ์ 
และ ศรัณยพร มำกทรัพย์.  

Thai Journal of Genetics, Vol. 8(3), September-December 
2015. 

 

5 การแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ.  ทัศนวรรณ ศูนย์กลำง, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 
และ วีณาวดี มว่งอ้น.  

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 23-33, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 

 

6 ระบบผู้เชี่ยวชาญส าหรับระบพุันธุ์เห็ดในประเทศไทย.  วีณำวด ีม่วงอ้น, กรัญญำ สิทธิสงวน และ 
เสำวลักษณ์ อรำ่มพงศำนุวัต.  

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 92-100, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 

 

7 Tobacco smoke pollution from designated smoking rooms 
in Bangkok 's major international airport.  

Peesing, J., Charoenca, N., Tipayarom, A., 
Kungskulniti, N., Hamann, S.L. and 
Pitayarangsarit, S.  

Environment and Natural Resources Journal, Vol. 13(2), 
pp. 26-32, July-December 2015. 

 

8 การตรวจหาคราบอสุจโิดยใช้เทคนิค Attenuated Total Reflection 
Infrared Spectroscopy.  

กัญญารัตน์ ติ๊บกรณ์, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรยีง และ 
ศุภชัย ศภุลักษณ์นำรี.  

วารสารวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 62-
68, กรกฎาคม-ตุลาคม 2558. 

 

9 การวิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนกประเภทของระดับการเป็นโรคหัวใจ ด้วยตัว
แบบเชิงเส้นนัยทั่วไปและอัตราสว่นออดส์.  

วริฐา เกตุแกว้, สุพัตรา เอี้ยงอารีย์ และ วีรำนันท์ 
พงศำภักดี.  

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, หน้า 284-296, 
เมษายน-มิถุนายน 2558. 

 

10 Health risk assessment of BTEXS exposure in photocopy 
centers.  

Tipayarom, A.  Journal of Industrial Technology, Vol. 11(1), pp. 13-24, 
January-April 2015. 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูTCI กลุ่มที่ 1 (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
 ไม่มีข้อมลู    
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ตำรำงท่ี 40   บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ปี พ.ศ. 2558 
(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

1 Modeling the ratio of photosynthetically active radiation to 
broadband global solar radiation using ground and satellite-
based data in the tropics.  

Janjai, S., Wattan, R. and Sripradit, A.   Advances in Space Research, Vol. 56(11), pp. 2356-2364, 
December 2015. 

 

2 Coregularity of order-preserving self-mapping semigroups of 
fences.  

Jendana, K. and Srithus, R.  Communications of the Korean Mathematical Society, 
Vol. 30(4), pp. 349-361, 2015. 

 

3 Some toughness results in independent domination critical 
graphs.  

Ananchuen, N. and Ananchuen, W.  Discussiones Mathematicae - Graph Theory, Vol. 35(4), 
pp. 703-713, 2015. 

 

4 Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and 
horizontal airflow.  

Udomkun, P., Argyropoulos, D., Nagle, M., 
Mahayothee, B., Janjai, S. and Muller, J.  

LWT-Food Science and Technology, Vol. 64(1), pp. 67-
73, November 2015. 

 

5 A fourth-order compact finite difference scheme for higher-
order PDE-based image registration.  

Jewprasert, S., Chumchob, N. and 
Chantrapornchai, C.  

East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol. 5(4), 
pp. 361-386, November 2015. 

 

6 Concentration of field and skim latex by microfiltration - 
Membrane fouling and biochemical methane potential of 
serum.  

Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U. 
and Grasmick, A.  

Environmental Technology (United Kingdom), Vol. 
36(19), pp. 2459-2467, October 2015. 

 

7 The quantitative effect of silica nanoparticles on optical 
properties of thin solid silica UV-cured films.  

Suthabanditpong, W., Buntem, R., Takai, C., 
Fuji, M. and Shirai, T.  

Surface and Coatings Technology, Vol. 279, pp. 25-31, 
October 2015. 

 

8 Vertical distribution and columnar optical properties of 
springtime biomass- burning aerosols over Northern 
Indochina during 2014 7-SEAS Campaign.  

Wang, S.-H., Welton, E.J., Holben, B.N., Tsay, 
S.-C., Lin, N.-H., Giles, D., Stewart, S.A., 
Janjai, S., Nguyen, X.A., Hsiao, T.-C., Chen, 
W.-N., Lin, T.-H., Buntoung, S., Chantara, S. 
and Wiriya, W.  

Aerosol and Air Quality Research, Vol. 15(5), pp. 2037-
2050, October 2015. 

 

9 Functional decomposition theorems for C* -matrix operator 
spaces.  

Wootijirattikal, T., Ong, S.-C. and Rakbud, J.  Operators and Matrices, Vol. 9(3), pp. 571-596, 
September 2015. 

 

10 Hydrothermal synthesis of magnetic CoFe2O4-graphene 
nanocomposite with enhanced photocatalytic performance.  

Suwanchawalit, C. and Somjit, V.  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 
10(3), pp. 769-777, July-September 2015. 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

11 Batch uniformity and energy efficiency improvements on a 
cabinet dryer suitable for smallholder farmers.  

Precoppe, M., Janjai, S., Mahayothee, B. 
and Müller, J.  

Journal of Food Science and Technology-Mysore, Vol. 
52(8), pp. 4819-4829, August 2015. 

 

12 Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous 
samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica.  

Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, 
N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P. and 
Wanichacheva, N.  

Materials Express, Vol. 5(4), pp. 300-308, August 2015.  

13 Oligoethylene glycol-substituted aza-BODIPY dyes as red 
emitting ER-probes.  

Kamkaew, A., Thavornpradit, S., 
Puangsamlee, T., Xin, D., Wanichacheva, N. 
and Burgess, K.  

Organic and Biomolecular Chemistry, Vol. 13(30), pp. 
8271-8276, August 2015. 

 

14 Isatin sulfonamides: Potent caspases-3 and -7 inhibitors, and 
promising PET and SPECT radiotracers for apoptosis imaging.  

Limpachayaporn, P., Sch?fers, M. and 
Haufe, G.  

Future Medicinal Chemistry, Vol. 7(9), pp. 1173-1196, 
July 2015. 

 

15 The seasonal reproduction number of dengue fever: 
Impacts of climate on transmission.  

Polwiang, S.  PeerJ, Vol. 2015(7), Art. No. e1069, July 2015.  

16 An assessment of three satellite-based precipitation data 
sets as applied to the Thailand region.  

Janjai, S., Nimnuan, P., Nunez, M., 
Buntoung, S. and Cao, J.  

Physical Geography, Vol. 36(4), pp. 282-304, July 2015.  

17 Isolation, characterization, and survival strategies of 
Thermotoga sp. strain PD524, a hyperthermophile from a 
hot spring in Northern Thailand.  

Kanoksilapatham, W., Keawram, P., 
Gonzalez, J.M. and Robb, F.T.  

Extremophiles, Vol. 19 (4), pp. 853-861, July 2015.  

18 Dynamics of functions arising from Pisot and Salem 
polynomials. 

Chaiya, S. and Hinkkanen, A.  Journal of Fixed Point Theory and Applications,  Vol. 
17(2),  pp. 371-378, June 2015. 

 

19 A facile hydrothermal synthesis of magnetic CoFe2O4 
nanoparticles and photocatalytic performance.  

Suwanchawalit, C. and Somjit, V.   Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 
10(2), pp. 705-713, April-June 2015. 

 

20 The estimation of imported dengue virus from Thailand. Polwiang, S.  Journal of Travel Medicine, Vol. 22(3), pp. 194-199, May 
2015. 

 

21 Earthworm biomarker responses on exposure to 
commercial cypermethrin.  

Muangphra, P., Sengsai, S. and 
Gooneratne, R.  

Environmental Toxicology, Vol. 30(5), pp. 597-606, May 
2015. 

 

22 Hulls of cyclic and negacyclic codes over finite fields.  Sangwisut, E., Jitman, S., Ling, S. and 
Udomkavanich, P.  

Finite Fields and their Applications, Vol. 33, pp. 232-257, 
May 2015. 

 

23 Xing–Ling codes, duals of their subcodes, and good 
asymmetric quantum codes.  

Ezerman, M.F., Jitman, S. and Sole, P.  Designs Codes and Cryptography, Vol. 75 (1), pp. 21-42, 
April 2015. 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อวำรสำรวิชำกำร ปีที่ ฉบับท่ี เลขหน้ำ   วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ ์

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

24 Utilization of agro-industrial products for increasing red 
pigment production of Monascus purpureus AHK12.  

Nimnoi, P., Pongsilp, N. and Lumyong, S.  Chiang Mai Journal of Science, Vol. 42(2), pp. 331-338, 
April 2015. 

 

25 Quasi-abelian codes. Jitman, S. and Ling, S.  Designs Codes and Cryptography, Vol. 74(3), pp. 511-
531, March 2015. 

 

26 Transfer of oxytetracycline from swine manure to three 
different aquatic plants: Implications for human exposure.  

Boonsaner, M. and Hawker, D.W.  Chemosphere, Vol. 122, pp. 176-182, March 2015.  

27 On the comparison of malware detection methods using 
data mining with two feature sets.  

Srakaew, S., Piyanuntcharatsr, W., 
Adulkasem, S. and Chantrapornchai, C.  

International Journal of Security and its Applications, 
Vol. 9(3), pp. 293-318, March 2015. 

 

28 The divisor function on residue classes I.  Pongsriiam, P. and Vaughan, R.C.  Acta Arithmetica, Vol. 168(4), pp. 369-381, 2015.  
29 Synthesis of novel fluorescent sensors based on 

naphthalimide fluorophores for the highly selective Hg2+-
sensing.  

Tachapermpon, Y., Piyanuch, P., 
Prapawattanapol, N., Sukrat, K., 
Suwatpipat, K. and Wanichacheva, N.  

Journal of Chemistry, Vol. 2015, Art. No. 165295, 
February 2015. 

 

30 A technique to map monthly average global illuminance 
from satellite data in the tropics using a simple semi-
empirical model.  

Pattarapanitchai, S., Janjai, S., Tohsing, K. 
and Prathumsit, J.  

Renewable Energy, Vol. 74, pp. 170-175, February 2015.  

31 Anti-Amebic Activity of Diosgenin on Naegleria fowleri 
Trophozoites.  

Rabablert, J., Tiewcharoen, S., Auewarakul, 
P., Atithep, T., Lumlerdkij, N., Vejaratpimol, 
R. and Junnu, V.  

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health, Vol. 46(5), pp. 827-834, September 2015. 

 

32 Some structures of 3-(gamma(c), 2)-critical graphs which are 
not 3-gamma(c)-critical.  

Mamart, S. and Ananchuen, N.  Utilitas Mathematica,  Vol.  97, pp. 3-21, July 2015.  

33 On the parallel simulation of microparticle capture in axial 
magnetic filter. 

Hournkumnuard, K., Pornjarungsak, W. and 
Chantrapornchai, C.  

Kasetsart Journal (Natural Science), Vol. 49(6), pp. 1012-
1021, November-December 2015. 

 

34 Antioxidant capacity assays by sequential injection analysis 
using a peristaltic pump and low-cost amperometric 
detection with pencil lead electrodes.  

Meanha, P., Kongkedsuk, J., 
Hongwitayakorn, A. and Chaisuksant, R.  

Kasetsart Journal (Natural Science), Vol. 49(6), pp. 895-
904, November-December 2015. 

 

35 Utilising the pipeline framework and state-based non-linear 
Gauss-Seidel for large satellite image denoising based on 
CPU-GPU cores.  

Dolwithayakul, B., Chantrapornchai, C. and 
Chumchob, N.  

International Journal of Computer Applications in 
Technology, Vol. 52 (4), pp. 262-276, 2015. 

 

36 Extendability of the complementary prism of 2-regular 
graphs.  

Janseana, P., Rueangthampisan, S. and 
Ananchuen, N.  

Thai Journal of Mathematics, Vol. 13(3), pp. 581-591, 
December 2015. 
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37 The pH dependence of the cellulosic membrane 
permeation of tetracycline antibiotics.  

Hawker, D.W., Chimpalee, D., Vijuksangsith, 
P. and Boonsaner, M.  

Journal of Environmental Chemical Engineering, Vol. 
3(4), Art. No. 745, pp. 2408-2415, December 2015. 

 

38 Extendability of the complementary prism of extendable 
graphs.  

Janseana, P. and Ananchuen, N.  Thai Journal of Mathematics, Vol. 13(3), pp. 703-721, 
December 2015. 

 

39 A characterization of independent domination critical graphs 
with a cutvertex.  

Ananchuen, N. and Ananchuen, W.  Journal of Combinatorial Mathematics and 
Combinatorial Computing, Vol. 95, pp. 177-191, 
November 2015. 

 

40 Resource Allocation with Exponential Model Prediction for 
Server Virtualization.  

Prangchumpol, D., Sophatsathit, P., 
Lursinsap, C. and Tantasanawong, P.  

Journal of Digital Information Management, Vol. 13(5), 
pp. 385-398, October 2015. 

 

41 Finite generating sets for varieties of commutative unary 
Algebras.  

Imnukulkit, P. and Ratanaprasert, C.  Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 97(7), 
pp. 857-869, July 2015. 

 

42 Finite element magnetic field response of an exponential 
conductivity ground profile.  

Tunnurak, P., Kanyamee, N. and 
Yooyuanyong, S.  

Applied Mathematical Sciences, Vol. 9(52), pp. 2579-
2594, 2015. 

 

43 All maximal clones of a majority reflexive graph.  Chotwattakawanit, U. and Ratanaprasert, C.  Thai Journal of Mathematics, Vol. 13(1), pp. 63-68, 2015.  
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

 ไม่มีข้อมลู    
 
 
ตำรำงท่ี 41   ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิจัยและ /หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม เลขที่สิทธิบัตร และ วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สิน

ทำงปัญญำออกให้เพ่ือรับรองกำรจดทะเบียน 
หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
 ไม่มีข้อมลู    
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ตำรำงท่ี 42    ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรอื่นๆ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่ำนประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
 ไม่มีข้อมลู    
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม หน่วยงำนที่ว่ำจ้ำง / วันที่อนุมัติให้สิ้นสุด หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
1 โครงการน าร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน

กระจกส าหรับชุมชน ป ี2557     
เสริม จันทร์ฉาย และคณะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพ์ลังงาน 

/ 2 มีนาคม 2558 
 

2 โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

เสริม จันทร์ฉาย และคณะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพ์ลังงาน 
/ 7 กันยายน 2558 

 

ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน (ค่ำน้ ำหนกั 1.00) 
ล ำดับที ่ ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

กำรจดทะเบียน 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำออกให้เพ่ือ

รับรองกำรจดทะเบียน 
หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
 ไม่มีข้อมลู    
ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิชำกำร ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่ำนประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
1 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไม่ต่อเนื่อง. พิมพ์ครั้งที่ 1 นครปฐม : โรง

พิมพ์มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2556, 248 หน้า 
คทำ ประดิษฐวงศ์ 2 เมษายน 2558  

2 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์, 2557, 190 หน้า 

อังก์ศิริ ทิพยำรมณ ์ 18 พฤศจิกายน 2558  

3 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข. พิมพ์ครั้งที่ 1 นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวยิาลยั
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2556, 243 หน้า 

พรทรัพย์ พรสวัสดิ ์ 11 ธันวาคม 2558  

ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิชำกำร ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่ำนประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
1 แผนแบบและการวิเคราะห์การส ารวจ. พิมพ์ครั้งที่ 2 นครปฐม : โรง

พิมพ์มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2558, 254 หน้า 
วีรำนันท์  พงศำภักด ี 29 กรกฎาคม 2558  
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ตำรำงท่ี 43    บทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่ำน 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (ชื่อ

บทควำมวิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้ำ) 

ชื่อบทควำมวิจัยท่ีน ำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจัยชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้ำ) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้ำงอิง 
(cited) 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

1 Tiewcharoen, S. Phurttikul, W. 
Rabablert, J. Auewarakul, P. 
Roytrakul, S. Chetanachan, P. 
Atithep, T. Junnu, V. 

EFFECT OF SYNTHETIC ANTIMICROBIAL PEPTIDES 
ON NAEGLERIA FOWLERI TROPHOZOITES. (2014) 
The Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health, 45(3), 537-546. 

Rabablert, J. Tiewcharoen, S. Auewarakul, P. 
Atithep, T. Lumlerdkij, N. Vejaratpimol, R. 
Junnu, V. (2015) ANTI-AMEBIC ACTIVITY OF 
DIOSGENIN ON NAEGLERIA FOWLERI 
TROPHOZOITES. The Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health, 46 (5), 
827-834. 

September 2015  

2 Tiewcharoen, S. Rabablert, J. 
Roytrakul, S. Wiyawuth, W. 
Malainual, N. Junnu, V. Chaiyo, K. 
Auewarakul, P. 

Differentially expressed genes of Naegleria 
fowleri during exposure to human neuroblastma 
cells. (2012) Asian Biomedicine, 6(6), 909-915. 

Tiewcharoen, S. Phurttikul, W. Rabablert, J. 
Auewarakul, P. Roytrakul, S. Chetanachan, P. 
Atithep, T. Junnu, V. EFFECT OF SYNTHETIC 
ANTIMICROBIAL PEPTIDES ON NAEGLERIA 
FOWLERI TROPHOZOITES. (2014) The Southeast 
Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health, 45(3), 537-546. 

May 2014  

3 Pasomsup, P. Gonzalez, J.M. Portillo, 
M.C. Pongsapukdee, V. 
Kanoksilapatham, W. 

Differentiation of a Hyperthermophilic Archaeon 
Pyrococcus sp. strain Pikanate 5017, by 
Arbitrarily Primed PCR (2011) Silpakorn University 
Science and Technology Journal, 5(1), 14-23. 

Keawram, P. Kanoksilapatham, W. (2013) 
Diversity of Hyperthermophilic Bacteria 
Belonging to Order Thermotogales Thriving in 
Three Hot Springs in Thailand: Resources of 
Genes Encoding Thermostable Enzymes. 
Silpakorn University Science and Technology 
Journal, 7(2), 17-28 . 

December 2013  
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ตำรำงท่ี 44   บทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่ำน 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (ชื่อบทควำม
วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้ำ) 

ชื่อบทควำมวิจัยท่ีน ำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจัยชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี วัน- 

เดือน -ปี และเลขหน้ำ) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้ำงอิง 
(cited) 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

1 Kamkaew A., Thavornpradit S., 
Puangsamlee T., Xin D., 
Wanichacheva N., Burgess K.  

Oligoethylene glycol-substituted aza-BODIPY 
dyes as red emitting ER-probes (2015) Organic 
and Biomolecular Chemistry, 13 (30) , pp. 8271-
8276. 

Maar, R.R., Barbon, S.M., Sharma, N., (...), Luyt, L.G., 
Gilroy, J.B. (2015) Evaluation of Anisole-Substituted 
Boron Difluoride Formazanate Complexes for 
Fluorescence Cell Imaging.  Chemistry - A European 
Journal, 21 (44), pp. 15589-15599. 

October 2015  

2 Polwiang S.  The estimation of imported dengue virus from 
Thailand (2015) Journal of Travel Medicine, 22 
(3) , pp. 194-199. 

Joob, B., Wiwanitkit, V. (2015) Some discussions on 
imported dengue virus and use of adjunctive 
recombinant activated factor VIIa in dengue Asian 
Pacific. Journal of Tropical Disease, 5 (S1), pp. S45-
S46. 

December 2015  

3 Chang D.-C., Rungrottheera W., 
Schulze B.-W. 

Recent developments on pseudo-differential 
operators (I) (2015) Tamkang Journal of 
Mathematics, 46 (1) , pp. 1-30. 

Chang, D.-C., Lyu, X., Schulze, B.-W. (2015) Recent 
developments on pseudo-differential operators (II). 
Tamkang Journal of Mathematics, 46 (3), pp. 281-347. 

September 2015  

4 Boonsaner M., Hawker D.W. Transfer of oxytetracycline from swine manure 
to three different aquatic plants: Implications for 
human exposure (2015) Chemosphere, 122 , pp. 
176-182. 

Ghodsi, J., Rafati, A.A., Shoja, Y. (2015) First report on 
electrocatalytic oxidation of oxytetracycline by horse 
radish peroxidase: Application in developing a 
biosensor to oxytetracycline determination. Sensors 
and Actuators, B: Chemical, 224, pp. 692-699. 

October 2015  

5 Polwiang S. The seasonal reproduction number of dengue 
fever: Impacts of climate on transmission (2015) 
PeerJ, 2015 (7) , art. no. e1069. 

Osorio, S.R., Berm?dez, E.A., Loaiza, A.M. (2015) A 
simulation model for the chikungunya with vectorial 
capacity. Applied Mathematical Sciences, 9 (137-140), 
pp. 6953-6960. 

November 2015  

6 Pongsriiam P., Termwuttipong I. On metric-preserving functions and fixed point 
theorems. (2014) Fixed Point Theory and 
Applications, 2014 (1) , pp. 14. 

Kirk, W., Shahzad, N. (2014) Fixed point theory in 
distance spaces. Fixed Point Theory in Distance 
Spaces, pp. 1-173. 

July 2014  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่ำน 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (ชื่อบทควำม
วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้ำ) 

ชื่อบทควำมวิจัยท่ีน ำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจัยชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี วัน- 

เดือน -ปี และเลขหน้ำ) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้ำงอิง 
(cited) 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

7 Limpachayaporn P., Wagner S., 
Kopka K., Schober O., Schafers M., 
Haufe G. 

Synthesis of 7-halogenated isatin sulfonamides: 
Nonradioactive counterparts of caspase-3/-7 
inhibitor-based potential radiopharmaceuticals 
for molecular imaging of apoptosis (2014) 
Journal of Medicinal Chemistry, 57 (22) , pp. 
9383-9395. 

Guo, T., Liu, Y.-C., Li, B., Liu, H.-M. (2015) Convenient 
synthesis of ?,?-(bisallyl and bispropargyl)-substituted 
amines via aza-Barbier-type reaction. Tetrahedron 
Letters, 56 (19), pp. 2469-247. 

May 2015  

8 Annop S., Sridang P., Puetpaiboon 
U., Grasmick A. 

Effect of solids retention time on membrane 
fouling intensity in two-stage submerged 
anaerobic membrane bioreactors treating palm 
oil mill effluent. (2014) Environmental 
Technology (United Kingdom), 35 (20) , pp. 2634-
2642. 

Hasani Zonoozi, M., Alavi Moghaddam, M.R., 
Maknoon, R. (2015) Operation of integrated 
sequencing batch membrane bioreactor treating dye-
containing wastewater at different SRTs: study of 
overall performance and fouling behavior. 
Environmental Science and Pollution Research, 22 
(8), pp. 5931-5942. 

April 2015  

9 Janjai S., Prathumsit J., Buntoung 
S., Wattan R., Pattarapanitchai S., 
Masiri I. 

Modeling the luminous efficacy of direct and 
diffuse solar radiation using information on 
cloud, aerosol and water vapor in the tropics. 
(2014) Renewable Energy, 66 , pp. 111-117. 

Purohit, I., Purohit, P. (2015) Inter-comparability of 
solar radiation databases in Indian context. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, pp. 
735-747. 

June 2015  

10 Janjai S., Pattarapanitchai S., 
Prathumsit J., Buntoung S., Wattan 
R., Masiri I. 

A method for mapping monthly average hourly 
diffuse illuminance from satellite data in 
Thailand. (2014) Solar Energy, 102 , pp. 162-172. 

Purohit, I., Purohit, P. (2015) Inter-comparability of 
solar radiation databases in Indian context. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, pp. 
735-747. 

June 2015  

11 Wanichacheva N., Hanmeng O., 
Kraithong S., Sukrat K. 

Dual optical Hg2+-selective sensing through FRET 
system of fluorescein and rhodamine B 
fluorophores. (2014) Journal of Photochemistry 
and Photobiology A: Chemistry, 278 , pp. 75-81. 

Bozkurt, E., Arik, M., Onganer, Y. (2015) A novel 
system for Fe3+ ion detection based on 
fluorescence resonance energy transfer. Sensors and 
Actuators, B: Chemical, 221, pp. 136-147. 

July 2015  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่ำน 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (ชื่อบทควำม
วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้ำ) 

ชื่อบทควำมวิจัยท่ีน ำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
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12 Jitman S., Ling S., Sole P. Hermitian self-dual abelian codes. (2014) IEEE 
Transactions on Information Theory, 60 (3) , art. 
no. 6697820 , pp. 1496-1507. 

Lu, H., Dong, X., Liu, Z. (2015) Quantum codes 
derived from two construction methods. Proceedings 
- 2015 2nd International Conference on Information 
Science and Control Engineering, ICISCE 2015, 
7120737, pp. 867-871. 

April 2015  

13 Dolwithayakul B., Chantrapornchai 
C., Chumchob N. 

State-based Gauss-Seidel framework for real-
time 2D ultrasound image sequence denoising 
on GPUs. (2014) International Journal of 
Multimedia and Ubiquitous Engineering, 9 (1) , 
pp. 29-48. 

Jeon, G. (2015) Similarity estimation for images. 
International Journal of Software Engineering and its 
Applications, 9 (7), pp. 171-180. 

July 2015  

14 Nimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S. CO-INOCULATION OF SOYBEAN (GLYCINE MAX) 
WITH ACTINOMYCETES AND BRADYRHIZOBIUM 
JAPONICUM ENHANCES PLANT GROWTH, 
NITROGENASE ACTIVITY AND PLANT NUTRITION. 
(2014) Journal of Plant Nutrition, 37 (3) , pp. 432-
446. 

Gunawardana, M., Hyde, E.R., Lahmeyer, S., (...), 
Knight, R., Baum, M.M. (2015) Euphorbia plant latex is 
inhabited by diverse microbial communities. 
American Journal of Botany, 102 (12), pp. 1966-1977. 

December 2015  

15 Janjai S., Wisitsirikun S., Buntoung 
S., Pattarapanitchai S., Wattan R., 
Masiri I., Bhattarai B.K. 

Comparison of UV index from Ozone Monitoring 
Instrument (OMI) with multi-channel filter 
radiometers at four sites in the tropics: Effects of 
aerosols and clouds. (2014) International Journal 
of Climatology, 34 (2) , pp. 453-461. 

Fan, L., Li, W., Dahlback, A., (...), Stamnes, S., 
Stamnes, K. (2015) Long-term comparisons of UV 
index values derived from a NILU-UV instrument, 
NWS, and OMI in the New York area. Applied Optics, 
54 (8), pp. 1945-1951. 

March 2015  

16 Rungrottheera W., Schulze B.-W. Weighted spaces on corner manifolds (2014) 
Complex Variables and Elliptic Equations. 

Lyu, X., Qian, T., Schulze, B.-W. (2015) Order 
filtrations of the edge algebra . Journal of Pseudo-
Differential Operators and Applications, 6 (3), pp. 
279-305. 

September 2015  
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17 Thepsuparungsikul N., Ng T.C., 
Lefebvre O., Ng H.Y. 

Different types of carbon nanotube-based 
anodes to improve microbial fuel cell 
performance. (2014) Water Science and 
Technology, 69 (9) , pp. 1900-1910. 

Yu, Y.-Y., Guo, C.X., Yong, Y.-C., Li, C.M., Song, H. 
(2015) Nitrogen doped carbon nanoparticles 
enhanced extracellular electron transfer for high-
performance microbial fuel cells anode. 
Chemosphere,140, pp. 26-33. 

December 2015  

18 Krailas D., Namchote S., 
Koonchornboon T., Dechruksa W., 
Boonmekam D. 

Trematodes obtained from the thiarid freshwater 
snail Melanoides tuberculata (M?ller, 1774) as 
vector of human infections in Thailand. (2014) 
Zoosystematics and Evolution, 90 (1) , pp. 57-86. 

Womble, M.R., Cox-Gardiner, S.J., Cribb, T.H., Bullard, 
S.A. (2015) First record of transversotrema witenberg, 
1944 (Digenea) from the americas, with comments 
on the taxonomy of transversotrema patialense 
(soparkar, 1924) crusz and sathananthan, 1960, and 
an updated list of its hosts and geographic 
distribution. Journal of Parasitology, 101 (6), pp. 717-
725. 

December 2015  

19 Janjai S., Masiri I., Promsen W., 
Pattarapanitchai S., Pankaew P., 
Laksanaboonsong J., Bischoff-Gauss 
I., Kalthoff N. 

Evaluation of wind energy potential over 
Thailand by using an atmospheric mesoscale 
model and a GIS approach. (2014) Journal of 
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 
129 , pp. 1-10. 

Duc Luong, N. (2015) A critical review on potential 
and current status of wind energy in Vietnam. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, pp. 
440-448. 

March 2015  

20 Srisook P., Praditwong K.  Automatic feature weight assignment based on 
image retrieval using genetic algorithm. (2014) 
Advanced Materials Research, 931-932 , pp. 
1402-1406. 

Chamorro-Mart?nez, J., Mart?nez-Jim?nez, P.M., Soto-
Hidalgo, J.M., Salas, A.L. (2015) A fuzzy approach for 
modelling visual texture properties. Information 
Sciences, 313, pp. 1-21. 

August 2015  

21 Onphaeng K., Pongsriiam P. Subsequences and divisibility by powers of the 
Fibonacci numbers. (2014) Fibonacci Quarterly, 
52 (2) , pp. 163-171. 

Pongsriiam, P. (2014) Exact divisibility by powers of 
the Fibonacci and Lucas numbers. Journal of Integer 
Sequences, 17 (11), 14.11.2. 

November 2014  
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22 Kiranantawat K., Sitpahul N., 
Taeprasartsit P., Constantinides J., 
Kruavit A., Srimuninnimit V., 
Punyahotra N., (...), Numhom S. 

The first Smartphone application for 
microsurgery monitoring: SilpaRamanitor. (2014) 
Plastic and reconstructive surgery, 134 (1) , pp. 
130-139. 

Perry, D., Albert, M., Akyurek, M. (2015) Use of 
Smartphone Cameras for Simplified and Cost-
Effective Video Recording of Microvascular 
Techniques. Plastic and Reconstructive Surgery, 135 
(5), pp. 941e-943e. 

May 2015  

23 Taechowisan T., Chanaphat S., 
Ruensamran W., Phutdhawong W.S. 

Antibacterial activity of new flavonoids from 
Streptomyces sp. BT01; an endophyte in 
boesenbergia rotunda (L.) mansf. (2014) Journal 
of Applied Pharmaceutical Science, 4 (4) , pp. 8-
13. 

Roy, S., Banerjee, D. (2015) Broad spectrum 
antibacterial activity of granaticinic acid, isolated 
from Streptomyces thermoviolaceus NT1; an 
endophyte in Catharanthus roseus (L.) G. Don. 
Journal of Applied Pharmaceutical Science , 5 (7), pp. 
6-11. 

July 2015  

24 Guo Y., Rammaha M.A., 
Sakuntasathien S., Titi E.S., 
Toundykov D. 

Hadamard well-posedness for a hyperbolic 
equation of viscoelasticity with supercritical 
sources and damping. (2014) Journal of 
Differential Equations, 257 (10) , pp. 3778-3812. 

Hao, J., Wang, Y. (2015) Decay results for viscoelastic 
equations with coupled nonlinear boundary 
conditions. Journal of Mathematical Analysis and 
Applications, 424 (1), pp. 423-436. 

April 2015  

25 Chontananarth T., Wongsawad C., 
Chomdej S., Krailas D., Chai J.Y. 

Molecular phylogeny of trematodes in Family 
Heterophyidae based on mitochondrial 
cytochrome c oxidase subunit I (mCOI). (2014) 
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 7 (6) , 
pp. 446-450. 

Al-Kandari, W.Y., Alnaqeeb, M.A., Isaac, A.M., Al-
Bustan, S.A. (2015) Molecular characterization of 
Stictodora tridactyla (Trematoda: Heterophyidae) 
from Kuwait Bay using rDNA ITS and mtCO1. 
Parasitology Research, 114 (11), pp. 4259-4266. 

August 2015  

26 Wanichacheva N., Praikaew P., 
Suwanich T., Sukrat K. 

"naked-eye" colorimetric and "turn-on" 
fluorometric chemosensors for reversible Hg2+ 
detection. (2014) Spectrochimica Acta - Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 118 , 
pp. 908-914. 

Mao, Y., Hong, M., Liu, A., Xu, D. (2015) Highly 
selective and sensitive detection of Hg(II) from HgCl2 
by a simple rhodamine-based fluorescent sensor. 
Journal of Fluorescence, 25 (3), pp. 755-761. 

May 2015  
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27 Charuchittipan D., Babel W., 
Mauder M., Leps J.-P., Foken T. 

Extension of the Averaging Time in Eddy-
Covariance Measurements and Its Effect on the 
Energy Balance Closure. (2014) Boundary-Layer 
Meteorology, 152 (3) , pp. 303-327. 

Ingwersen, J., Imukova, K., H?gy, P., Streck, T. (2015) 
On the use of the post-closure methods uncertainty 
band to evaluate the performance of land surface 
models against eddy covariance flux data. 
Biogeosciences, 12 (8), pp. 2311-2326. 

April 2015  

28 Silachan K., Tantatsanawong P. Imputation of medical data using subspace 
condition order degree polynomials. (2014) 
Journal of Information Processing Systems, 10 (3) 
, pp. 395-411. 

Seo, D., Lee, M.-H., Yu, S.J. (2015) Development of 
network analysis and visualization system for KEGG 
pathways. Symmetry, 7 (3), pp. 1275-1288. 

September 2015  

29 Lopattananon N., Tanglakwaraskul 
S., Kaesaman A., Seadan M., Sakai T. 

Effect of nanoclay addition on morphology and 
elastomeric properties of dynamically vulcanized 
natural rubber/polypropylene nanocomposites. 
(2014) International Polymer Processing, 29 (3) , 
pp. 332-341. 

Masa, A., Iimori, S., Saito, R., (...), Kaesaman, A., 
Lopattananon, N. (2015) Strain-induced crystallization 
behavior of phenolic resin crosslinked natural 
rubber/clay nanocomposites. Journal of Applied 
Polymer Science, 132 (39), 42580. 

October 2015  

30 Pongsriiam P., Termwuttipong I. Remarks on ultrametrics and metric-preserving 
functions. (2014) Abstract and Applied Analysis, 
2014 , art. no. 163258. 

Pongsriiam, P., Termwuttipong, I. (2014) On metric-
preserving functions and fixed point theorems. Fixed 
Point Theory and Applications, 2014 (1), 14 p. 

December 2014  

31 Hawker D.W., Cropp R., Boonsaner 
M. 

Uptake of zwitterionic antibiotics by rice (Oryza 
sativa L.) in contaminated soil. (2013) Journal of 
Hazardous Materials, 263 , pp. 458-466. 

An, J., Chen, H., Wei, S., Gu, J. (2015) Antibiotic 
contamination in animal manure, soil, and sewage 
sludge in Shenyang, northeast China. Environmental 
Earth Sciences, 74 (6), pp. 5077-5086. 

May 2015  

32 Boonmatham P., Pongpinigpinyo S., 
Soonklang T. 

Musical-scale characteristics for traditional Thai 
music genre classification. (2013) 2013 
International Computer Science and Engineering 
Conference, ICSEC 2013, , art. no. 6694784 , pp. 
227-232. 

Chapaneri, S., Lopes, R., Jayaswal, D. (2015) 
Evaluation of music features for PUK Kernel based 
genre classification. Procedia Computer Science, 45 
(C), pp. 186-196. 

February 2015  
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33 Sangngam P. Unequal probability inverse adaptive cluster 
sampling. (2013) Chiang Mai Journal of Science, 
40 (4) , pp. 736-742. 

Salehi, M., Moradi, M., Al Khayat, J.A., Brown, J., 
Yousif, A.E.M. (2015) Inverse Adaptive Cluster 
Sampling with Unequal Selection Probabilities: Case 
Studies on Crab Holes and Arsenic Pollution. 
Australian and New Zealand Journal of Statistics, 57 
(2), pp. 189-201. 

June 2015  

34 Precoppe M., Janjai S., Mahayothee 
B., Muller J. 

Improved energy efficiency of farmers' 
cooperative litchi drying operation in Northern 
Thailand. (2013) International Journal of Food 
Science and Technology, 48 (11) , pp. 2376-2383. 

Zhang, M., Chen, H., Mujumdar, A.S., Zhong, Q., Sun, 
J. (2015) Recent Developments in High-Quality Drying 
with Energy-Saving Characteristic for Fresh Foods. 
Drying Technology, 33 (13), pp. 1590-1600. 

October 2015  

35 Siriprom W., Teanchai K., Chaemlek 
O., Sukphirom S., Ruangtaweep Y., 
Srisittipokakun N., Kaewkhao J. 

Effects of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses. 
(2013) Advanced Materials Research, 770 , pp. 
307-310. 

Srisittipokakun, N., Ruangtaweep, Y., Horprathum, M., 
Kaewkhao, J. (2014) Fabrication of artificial 
gemstones from glasses: From waste to jewelry. AIP 
Conference Proceedings, 1617, pp. 120-125. 

2014  

36 Tsay, S.-C., Hsu, N.C., Lau, W.K.-M., 
Li, C., Gabriel, P.M., Ji, Q., Holben, 
B.N., Judd Welton, E., Nguyen, A.X., 
Janjai, S., (...), Miko L.R., Shu P.K., 
Loftus A.M., Huang J., Kim J.Y., Jeong 
M.-J., Pantina P. 

From BASE-ASIA toward 7-SEAS: A satellite-
surface perspective of boreal spring biomass-
burning aerosols and clouds in Southeast Asia. 
(2013) Atmospheric Environment, 78 , pp. 20-34. 

Dong, X., Fu, J.S. (2015) Understanding interannual 
variations of biomass burning from Peninsular 
Southeast Asia, part I: Model evaluation and analysis 
of systematic bias. Atmospheric Environment, 116, 
pp. 293-307. 

September 2015  

37 Chumchob N. Vectorial total variation-based regularization for 
variational image registration. (2013) IEEE 
Transactions on Image Processing, 22 (11) , art. 
no. 6567962 , pp. 4551-4559. 

Guo, Y.-C., Zhou, L.-F. (2015) Study of anisotropic 
diffusion model based on pulse coupled neural 
network and image entropy. Wuli Xuebao/Acta 
Physica Sinica, 64 (19), 194204. 

October 2015  

38 Gautam R., Hsu N.C., Eck T.F., 
Holben B.N., Janjai S., Jantarach T., 
Tsay S.-C., Lau W.K. 

Characterization of aerosols over the Indochina 
peninsula from satellite-surface observations 
during biomass burning pre-monsoon season. 
(2013) Atmospheric Environment, 78 , pp. 51-59. 

Kumharn, W., Sudhibrabha, S., Hanprasert, K. (2015) 
Aerosol Optical Depth: A study using Thailand based 
Brewer Spectrophotometers. Advances in Space 
Research, 56 (11), pp. 2384-2388. 

December 2015  
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39 Boonsaner M., Hawker D.W. Evaluation of food chain transfer of the antibiotic 
oxytetracycline and human risk assessment. 
(2013) Chemosphere, 93 (6), pp. 1009-1014. 

Ding, J., Lu, G., Li, S., Nie, Y., Liu, J. (2015) Biological 
fate and effects of propranolol in an experimental 
aquatic food chain. Science of the Total 
Environment, 532, pp. 31-39. 

November 2015  

40 Taechowisan T., Chanaphat S., 
Ruensamran W., Phutdhawong W.S. 

Antibacterial activity of decursin from 
streptomyces sp. GMT-8; an endophyte in 
Zingiber officinale Rosc. (2013) Journal of 
Applied Pharmaceutical Science, 3 (10) , pp. 74-
78. 

Chen, H., Yang, C., Ke, T., (...), Gong, G., Hou, T. (2015) 
Antimicrobial activity of secondary metabolites from 
Streptomyces sp. K15, an endophyte in Houttuynia 
cordata Thunb. Natural Product Research, 29 (23), 
pp. 2223-2225. 

February 2015  

41 Ezerman M.F., Jitman S., Ling S., 
Pasechnik D.V. 

CSS-like constructions of asymmetric quantum 
codes (2013) IEEE Transactions on Information 
Theory, 59 (10) , art. no. 6558527 , pp. 6732-
6754. 

Galindo, C., Hernando, F., Ruano, D. (2015) Stabilizer 
quantum codes from J-affine variety codes and a 
new Steane-like enlargement. Quantum Information 
Processing, 14 (9), pp. 3211-3231. 

July 2015  

42 Dechruksa W., Krailas D., Glaubrecht 
M. 

Evaluating the status and identity of "Melania " 
jugicostis Hanley & Theobald, 1876 - an 
enigmatic thiarid gastropod in Thailand 
(Caenogastropoda, Cerithioidea). (2013) 
Zoosystematics and Evolution, 89 (2) , pp. 293-
310. 

Thien, P.C., Madsen, H., Nga, H.T.N., Dalsgaard, A., 
Murrell, K.D. Effect of pond water depth on snail 
populations and fish-borne zoonotic trematode 
transmission in juvenile giant gourami (Osphronemus 
goramy) aquaculture nurseries. Parasitology 
International, 64 (6), pp. 522-526. 

December 2015  

43 Janjai S. A satellite-based sky luminance model for the 
tropics. (2013) International Journal of 
Photoenergy, 2013 , art. no. 260319. 

Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., (...), 
Wattan, R., Masiri, I. (2014) A method for mapping 
monthly average hourly diffuse illuminance from 
satellite data in Thailand. Solar Energy, 102, pp. 162-
172. 

April 2014  

44 Janjai S., Masiri I., Pattarapanitchai 
S., Laksanaboonsong J. 

Mapping global solar radiation from long-term 
satellite data in the tropics using an improved 
model. (2013) International Journal of 
Photoenergy, 2013 , art. no. 210159. 

Janjai, S., Nimnuan, P., Nunez, M., Buntoung, S., Cao, 
J.  (2015) An assessment of three satellite-based 
precipitation data sets as applied to the Thailand 
region. Physical Geography, 36 (4), pp. 282-304. 

July 2015  
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45 Taechowisan T., Chanaphat S., 
Ruensamran W., Phutdhawong W.S. 

Antibacterial activity of 1-methyl ester-nigericin 
from Streptomyces hygroscopicus BRM10; an 
endophyte in Alpinia galanga. (2013) Journal of 
Applied Pharmaceutical Science, 3 (5) , pp. 104-
109. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W., 
Phutdhawong, W.S. (2014) Antibacterial activity of 
new flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an 
endophyte in boesenbergia rotunda (L.) mansf. 
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 4 (4), pp. 
8-13. 

April 2014  

46 Janjai S., Masiri I., 
Laksanaboonsong J. 

Satellite-derived solar resource maps for 
Myanmar. (2013) Renewable Energy, 53 , pp. 
132-140. 

Salazar, G., Checura Diaz, M.S., Denegri, M.J., Tiba, C. 
(2015) Identification of potential areas to achieve 
stable energy production using the SWERA database: 
A case study of northern Chile. Renewable Energy, 
77 (1), pp. 208-216. 

May 2015  

47 Rayanil K.-O., Limpanawisut S., 
Tuntiwachwuttikul P. 

Ent-pimarane and ent-trachylobane diterpenoids 
from Mitrephora alba and their cytotoxicity 
against three human cancer cell lines. (2013) 
Phytochemistry, 89 , pp. 125-130. 

Habtemariam, S., Varghese, G.K. (2015) A novel 
diterpene skeleton: Identification of a highly 
aromatic, cytotoxic and antioxidant 5-methyl-10-
demethyl-abietane-type diterpene from Premna 
serratifolia. Phytotherapy Research, 29 (1), pp. 80-85. 

January 2015  

48 Siriwong C., Phanichphant S. Flame-made tungsten trioxide loaded zinc oxide 
nanoparticles in hybrid photovoltaic application. 
(2013) Chiang Mai Journal of Science, 40 (2) , pp. 
281-288. 

Sukkabot, W. (2014) Tight-binding calculations of 
ellipsoidal in as nanocrystals. Chiang Mai Journal of 
Science, 41 (5-2), pp. 1375-1383. 

October 2014  

49 Kongkedsuk J., Hongwitayakorn A., 
Bootnapang W., Boonto N., 
Chaisuksant R. 

Development of sequential injection analysis 
using peristaltic pump and electrochemical 
detection for antioxidant capacity test by AB2 
assay. (2013) Chiang Mai Journal of Science, 40 
(2) , pp. 224-231. 

Urban, P.L. (2015) Universal electronics for miniature 
and automated chemical assays. Analyst, 140 (4), pp. 
963-975. 

February 2015  

50 Ezerman M.F., Jitman S., Kiah H.M., 
Ling S. 

Pure asymmetric quantum MDS codes from CSS 
construction: A complete characterization. (2013) 
International Journal of Quantum Information, 11 
(3) , art. no. 1350027. 

Chen, J., Li, J., Huang, Y., Lin, J. (2015) Some families 
of asymmetric quantum codes and quantum 
convolutional codes from constacyclic codes. Linear 
Algebra and Its Applications, 475, 13113, pp. 186-199. 

June 2015  
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51 Lagrosas N., Lestari P., Lin N.-H., 
Mahmud M., Nguyen A.X., Norris B., 
Oanh N.T.K., (...), Janjai S. 

Observing and understanding the Southeast 
Asian aerosol system by remote sensing: An 
initial review and analysis for the Seven 
Southeast Asian Studies (7SEAS) program. (2013) 
Atmospheric Research, 122 , pp. 403-468. 

Chang, C.-H., Hsiao, Y.-L., Hwang, C. (2015) Evaluating 
spatial and temporal variations of aerosol optical 
depth and biomass burning over southeast asia 
based on satellite data products. Aerosol and Air 
Quality Research, 15 (7), pp. 2625-2640. 

December 2015  

52 Wanichacheva N., Prapawattanapol 
N., Sanghiran Lee V., Grudpan K., 
Petsom A. 

Hg2+-induced self-assembly of a naphthalimide 
derivative by selective turn-on 
monomer/excimer emissions. (2013) Journal of 
Luminescence, 134 , pp. 686-690. 

Staneva, D., Makki, M.S.I., Sobahi, T.R., (...), Asiri, A., 
Grabchev, I. (2015) Synthesis and spectral 
characterization of a new blue fluorescent tripod for 
detecting metal cations and protons. Journal of 
Luminescence, 162, 13205, pp. 149-154. 

June 2015  

53 Yoodee S., Chanjirakul K., 
Obsuwan K., Seraypheap K. 

Effect of different maturity stages on the display-
life of cut dendrobium orchids. (2013) Acta 
Horticulturae, 970 , pp. 251-254. 

Obsuwan, K., Chanjirakul, K., Yoodee, S., Seraypheap, 
K., Bune Seraypheap, Y. (2015) The optimum cut 
stages for prolonging display life of cut dendrobium 
Orchids. Acta Horticulturae, 1078, pp. 187-191. 

March 2015  

54 Obsuwan, K., Changpun, W., 
Thongpukdee, A., Chanjirakul, K., 
Thepsithar, C. 

Evaluation of tested vase solution compared to 
commercial vase solution on cut dendrobium 
hybrids. (2013) Acta Horticulturae, 970 , pp. 255-
260. 

Chanjirakul, K., Sriboran, K., Satmitr, T. The 
appropriate concentration of aluminum sulphate, 8-
hydroxyquinoline sulphate and sucrose as a vase 
solution for replacement of a commercial vase 
solution for cut Dendrobium. Acta Horticulturae, 
1078, pp. 213-218. 

March 2015  

55 Obsuwan K., Sawangsri K., 
Thongpukdee A., Thepsithar C. 

The response of growth and development from 
in vitro seed propagation of dendrobium orchid 
to chitosan. (2013) Acta Horticulturae, 970 , pp. 
173-176. 

Teixeira da Silva, J.A., Cardoso, J.C., Dobr?nszki, J., 
Zeng, S. (2015) Dendrobium micropropagation: a 
review. Plant Cell Reports, 34 (5), pp. 671-704. 

May 2015  

56 Chaladgarn T., Yooyuanyong S. Mathematical model of magnetometric resistivity 
sounding for a conductive host with a bulge 
overburden. (2013) Applied Mathematical 
Sciences, 7 (5-8) , pp. 335-348. 

Haarsa, P. (2014) Mathematical model of 
magnetometric resistivity sounding for conductivity 
with a PSB host medium. International Journal of 
Pure and Applied Mathematics, 94 (4), pp. 573-582. 

August 2014  
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57 Chumchob N., Chen K., Brito-Loeza 
C. 

A new variational model for removal of 
combined additive and multiplicative noise and 
a fast algorithm for its numerical approximation. 
(2013) International Journal of Computer 
Mathematics, 90 (1) , pp. 140-161. 

Anitha, U., Malarkkan, S. A novel approach for 
despeckling of sonar image. Indian Journal of Science 
and Technology, 8, pp. 252-259. 

May 2015  

58 Promsen W., Masiri I., Janjai S. Development of microscale wind maps for 
Phaluay Island, Thailand. (2012) Procedia 
Engineering, 32 , pp. 369-375. 

Ibrahim, M.Z., Yong, K.H., Ismail, M., Albani, A. (2015) 
Spatial analysis of wind potential for Malaysia. 
International Journal of Renewable Energy Research, 
5 (1), pp. 201-209. 

March 2015  

59 Buntoung S., Choosri P., Dechley A., 
Masiri I., Wattan R., Janjai S. 

An investigation of total solar ultraviolet 
radiation at Nakhon Pathom, Thailand. (2012) 
Procedia Engineering, 32 , pp. 427-432. 

Aljawi, O., Gopir, G., Duay, A.B. (2014) Measurement 
of the solar ultraviolet radiation at ground level in 
Bangi, Malaysia. AIP Conference Proceedings, 1657, 
120001. 

April 2015  

60 Nimnuan P., Janjai S. An approach for estimating average daily global 
solar radiation from cloud cover in Thailand. 
(2012) Procedia Engineering, 32 , pp. 399-406. 

Badescu, V., Dumitrescu, A. (2013) New models to 
compute solar global hourly irradiation from point 
cloudiness. Energy Conversion and Management, 67, 
pp. 75-91. 

March 2013  

61 Kaewkiew J., Nabnean S., Janjai S. Experimental investigation of the performance of 
a large-scale greenhouse type solar dryer for 
drying chilli in Thailand. (2012) Procedia 
Engineering, 32 , pp. 433-439. 

ELkhadraoui, A., Kooli, S., Hamdi, I., Farhat, A. (2015) 
Experimental investigation and economic evaluation 
of a new mixed-mode solar greenhouse dryer for 
drying of red pepper and grape. Renewable Energy, 
77, pp. 1-8. 

May 2015  

62 Jantarach T., Masiri I., Janjai S. Comparison of MODIS aerosol optical depth 
retrievals with ground-based measurements in 
the tropics. (2012) Procedia Engineering, 32 , pp. 
392-398. 

Kumharn, W., Sudhibrabha, S., Hanprasert, K. (2015) 
Aerosol Optical Depth: A study using Thailand based 
Brewer Spectrophotometers. Advances in Space 
Research, 56 (11), pp. 2384-2388. 

December 2015  
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63 Ananchuen W., Ananchuen N., 
Plummer M.D. 

Connected domination: Vertex criticality and 
matchings. (2012) Utilitas Mathematica, 89 , pp. 
141-159. 

Chithra, M.R., Vijayakumar, A. (2015) Domination 
criticality in product graphs. AKCE International 
Journal of Graphs and Combinatorics, 12 (1), pp. 19-
25. 

July 2015  

64 Sripanya W., Yooyuanyong S. Mathematical inverse problem of magnetic field 
from heterogeneous earth structures. (2012) Far 
East Journal of Mathematical Sciences, 70 (1) , 
pp. 187-199. 

Tunnurak, P., Kanyamee, N., Yooyuanyong, S. (2015) 
Finite element magnetic field response of an 
exponential conductivity ground profile. Applied 
Mathematical Sciences, 9 (49-52), pp. 2579-2594. 

April 2015  

65 Chumchob N., Chen K. Improved variational image registration model 
and a fast algorithm for its numerical 
approximation. (2012) Numerical Methods for 
Partial Differential Equations, 28 (6) , pp. 1966-
1995. 

Wang, H., Jin, H., Lei, C., Jiang, W., Wang, Y. A visually 
inspired variational method for automatic image 
registration. Cehui Xuebao/Acta Geodaetica et 
Cartographica Sinica, 44 (8), pp. 893-899. 

August 2015  

66 Sripanya W., Yooyuanyong S. Mathematical inverse problem of magnetic field 
from exponentially varying conductive ground. 
(2012) Applied Mathematical Sciences, 6 (113-
116) , pp. 5639-5647. 

Sripanya, W. (2014) Inverse problem of resistivity 
sounding for an exponential earth with buried 
electrodes. Far East Journal of Mathematical 
Sciences, 90 (2), pp. 203-210. 

July 2014  

67 Wongsaroj T., Nithikathkul C., 
Reungsang P., Royal L., Nak ai W., 
Krailaa D., Ramasoota P. 

Geographic information of helminthiasis in 
Thailand. (2012) International Journal of 
Geoinformatics, 8 (3) , pp. 59-64. 

Rujirakul, R., Ueng-Arporn, N., Kaewpitoon, S., (...), 
Kaewthani, S., Kaewpitoon, N. (2015) GIS-based 
spatial statistical analysis of risk areas for liver flukes 
in Surin Province of Thailand.  Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention, 16 (6), pp. 2323-2326. 

2015  

68 Dolwithayakul B., Chantrapornchai 
C., Chumchob N. 

An efficient asynchronous approach for Gauss-
Seidel iterative solver for FDM/FEM equations on 
multi-core processors. (2012) JCSSE 2012 - 9th 
International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering, , art. no. 
6261979 , pp. 357-361. 

Dolwithayakul, B., Chantrapornchai, C., Chumchob, N. 
(2015) Utilising the pipeline framework and state-
based non-linear Gauss-Seidel for large satellite 
image denoising based on CPU-GPU cores. 
International Journal of Computer Applications in 
Technology, 52 (4), pp. 262-276. 

October 2014  
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69 Ratasuk N., Boonsaner M., Hawker 
D.W. 

Effect of temperature, pH and illumination on 
abiotic degradation of oxytetracycline in 
sterilized swine manure. (2012) Journal of 
Environmental Science and Health - Part A 
Toxic/Hazardous Substances and Environmental 
Engineering, 47 (11) , pp. 1687-1694. 

Montes, N., Otero, M., Coimbra, R.N., M?ndez, R., 
Mart?n-Villacorta, J. (2015) Removal of tetracyclines 
from swine manure at full-scale activated sludge 
treatment plants. Environmental Technology (United 
Kingdom), 36 (15), pp. 1966-1973. 

August 2015  

70 Wainiphithapong, C., Hanmeng, O., 
Lee, V.S., Grudpan, K., 
Wanichacheva, N. 

Diphenylmaleimide derivatives and their 
efficiency in off-on Hg2 fluorometric sensing. 
(2012) Maejo International Journal of Science 
and Technology, 6 (3) , pp. 449-460. 

Chen, G., Guo, Z., Zeng, G., Tang, L. (2015) 
Fluorescent and colorimetric sensors for 
environmental mercury detection. Analyst, 140 (16), 
pp. 5400-5443. 

August 2015  

71 Prangchumpol D., Sanguansintukul 
S., Tantasanawong P. 

Improving heterogeneous workload performance 
in server virtualization based on user behaviors. 
(2012) Journal of Convergence Information 
Technology, 7 (16) , pp. 544-552. 

Prangchumpol, D., Sophatsathit, P., Lursinsap, C., 
Tantasanawong, P. (2015) Resource Allocation with 
Exponential Model Prediction for Server 
Virtualization. Journal of Digital Information 
Management, 13 (5), pp. 385-398. 

October 2015  

72 Limbupasiriporn J., Storme L., 
Vandendriessche P. 

Large weight code words in projective space 
codes. (2012) Linear Algebra and Its Applications, 
437 (3) , pp. 809-816. 

Fujiwara, Y., Vandendriessche, P. (2014) Quantum 
synchronizable codes from finite geometries. IEEE 
Transactions on Information Theory, 60 (11), 
6895165, pp. 7345-7354. 

November 2014  

73 Suwanchawalit C., Wongnawa S., 
Sriprang P., Meanha P. 

Enhancement of the photocatalytic performance 
of Ag-modified TiO 2 photocatalyst under visible 
light. (2012) Ceramics International, 38 (6) , pp. 
5201-5207. 

Khan, M., Gul, S.R., Li, J., Cao, W. (2015) 
Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by 
Hydrothermally Prepared Ag-Doped TiO2 Under 
Visible Light Irradiations, JOM, 67 (9), pp. 2104-2107. 

July 2015  

74 Samerjai T., Tamaekong N., 
Wetchakun K., Kruefu V., Liewhiran 
C., Siriwong C., Wisitsoraat A., 
Phanichphat S. 

Flame-spray-made metal-loaded semiconducting 
metal oxides thick films for flammable gas 
sensing. (2012) Sensors and Actuators, B: 
Chemical, 171-172 , pp. 43-61. 

Lee, K.-W., Uddin, A.S.M.I., Phan, D.-T., Chung, G.-S. 
(2015) Fabrication of low-temperature acetylene gas 
sensor based on Ag nanoparticlesloaded hierarchical 
ZnO nanostructures. Electronics Letters, 51 (7), pp. 
572-574. 

April 2015  
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75 Kirtsaeng S., Kreasuwun J., Chantara 
S., Kirtsaeng S., Sukthawee P., 
Masthawee F. 

Weather research and forecasting (WRF) model 
performance for a simulation of the 5 November 
2009 heavy rainfall over southeast of Thailand. 
(2012) Chiang Mai Journal of Science, 39 (3) , pp. 
511-523. 

Khamkong, M., Bookkamana, P. (2015) Development 
of statistical models for maximum daily rainfall in 
upper northern region of Thailand. Chiang Mai 
Journal of Science, 42 (4), pp. 1044-1053. 

October 2015  

76 Siriwong C., Wetchakun N., 
Inceesungvorn B., Channei D., 
Samerjai T., Phanichphant S. 

Doped-metal oxide nanoparticles for use as 
photocatalysts. (2012) Progress in Crystal Growth 
and Characterization of Materials, 58 (2-3) , pp. 
145-163. 

Pathania, D., Sharma, G., Kumar, A., (...), Sharma, A., 
ALOthman, Z.A. (2015) Combined sorptional–
photocatalytic remediation of dyes by polyaniline 
Zr(IV) selenotungstophosphate nanocomposite. 
Toxicological and Environmental Chemistry, 97 (5), 
pp. 526-537. 

May 2015  

77 Wootijirattikal T., Ong S.-C., Rakbud 
J. 

Functional decompositions on vector-valued 
function spaces via operators. (2012) Journal of 
Mathematical Analysis and Applications, 389 (2) , 
pp. 1173-1190. 

Wootijirattikal, T., Ong, S.-C., Rakbud, J. (2015) 
Functional decomposition theorems for C* -matrix 
operator spaces. Operators and Matrices, 9 (3), pp. 
571-596. 

September 2015  

78 Pornsawad P., D'Amico G., 
Bockmann C., Amodeo A., 
Pappalardo G. 

Retrieval of aerosol extinction coefficient profiles 
from Raman lidar data by inversion method. 
(2012) Applied Optics, 51 (12) , pp. 2035-2044. 

Iarlori, M., Madonna, F., Rizi, V., Trickl, T., Amodeo, A. 
(2015) Effective resolution concepts for lidar 
observations. Atmospheric Measurement Techniques, 
8 (12), pp. 5157-5176. 

December 2015  

79 Nilnont W., Thepa S., Janjai S., 
Kasayapanand N., Thamrongmas C., 
Bala B.K. 

Finite element simulation for coffee (Coffea 
arabica) drying. (2012) Food and Bioproducts 
Processing, 90 (2) , pp. 341-350. 

Kucerova, I., Hubackova, A., Rohlik, B.-A., Banout, J. 
(2015) Mathematical Modeling of Thin-Layer Solar 
Drying of Eland (Taurotragus oryx) Jerky. International 
Journal of Food Engineering, 11 (2), pp. 229-242. 

April 2015  

80 Ekkhunnatham A., Jongsareejit B., 
Yamkunthong W., Wichitwechkarn J. 

Purification and characterization of methyl 
parathion hydrolase from Burkholderia cepacia 
capable of degrading organophosphate 
insecticides. (2012) World Journal of 
Microbiology and Biotechnology, 28 (4) , pp. 
1739-1746. 

Ng, T.-K., Gahan, L.R., Schenk, G., Ollis, D.L. (2015) 
Altering the substrate specificity of methyl parathion 
hydrolase with directed evolution. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, 573, 6949, pp. 59-68. 

May 2015  



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 107 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่ำน 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง (ชื่อบทควำม
วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้ำ) 

ชื่อบทควำมวิจัยท่ีน ำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจัยชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี วัน- 

เดือน -ปี และเลขหน้ำ) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้ำงอิง 
(cited) 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

81 Boonsaner M., Hawker D.W. Investigation of the mechanism of uptake and 
accumulation of zwitterionic tetracyclines by rice 
(Oryza sativa L.). (2012) Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 78 , pp. 142-147. 

Cao, J., Ji, D., Wang, C. (2015) Interaction between 
earthworms and arbuscular mycorrhizal fungi on the 
degradation of oxytetracycline in soils. Soil Biology 
and Biochemistry, 90, pp. 283-292. 

November 2015  

82 Taechowisan T., Chanaphat S., 
Ruensamran W., Phutdhawong W.S. 

Antifungal activity of 3-methylcarbazoles from 
streptomyces sp. LJK109; An endophyte in 
alpinia galanga. (2012) Journal of Applied 
Pharmaceutical Science, 2 (3) , pp. 124-128. 

Kremneva, O.Yu., Asaturova, A.M., Zharnikova, M.D., 
Volkova, G.V. (2015) Bacterial strains antagonistic to 
Pyrenophora tritici-repentis in vitro Demonstrate 
different efficacy on wheat seedling in green house. 
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 50 (1), pp. 99-106. 

2015  

83 Boonsaner M., Hawker D.W. Remediation of saline soil from shrimp farms by 
three different plants including soybean (Glycine 
max (L.) Merr.). (2012) Journal of Environmental 
Science and Health - Part A Toxic/Hazardous 
Substances and Environmental Engineering, 47 
(4) , pp. 558-564. 

Jesus, J.M., Danko, A.S., Fi?za, A., Borges, M.-T. (2015) 
Phytoremediation of salt-affected soils: a review of 
processes, applicability, and the impact of climate 
change. Environmental Science and Pollution 
Research, 22 (9), pp. 6511-6525. 

May 2015  

84 Janjai S., Bala B.K. Solar Drying Technology. (2012) Food Engineering 
Reviews, 4 (1) , pp. 16-54. 

Kucerova, I., Hubackova, A., Rohlik, B.-A., Banout, J. 
(2015) Mathematical Modeling of Thin-Layer Solar 
Drying of Eland (Taurotragus oryx) Jerky. International 
Journal of Food Engineering, 11 (2), pp. 229-242. 

April 2015  

85 Rayanil K.-O., Nimnoun C., 
Tuntiwachwuttikul P. 

New phenolics from the wood of Casearia 
grewiifolia. (2012) Phytochemistry Letters, 5 (1) , 
pp. 59-62. 

Huang, X.-X., Bai, M., Zhou, L., (...), Li, L.-Z., Song, S.-J. 
(2015) Food Byproducts as a New and Cheap Source 
of Bioactive Compounds: Lignans with Antioxidant 
and Anti-inflammatory Properties from Crataegus 
pinnatifida Seeds. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 63 (32), pp. 7252-7260. 

August 2015  
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86 Chaisuksant R., Damwan K., 
Poolkasem A. 

Simple electrochemical methods for antioxidant 
capacity test. (2012) Acta Horticulturae, 943 , pp. 
297-302. 

Chaisuksant, R., Boonto, N., Meanha, P. (2015) 
Antioxidant capacity assays of selected Thai herbs by 
low cost sequential injection analysis with 
electrochemical detection. Acta Horticulturae, 1088, 
pp. 521-526. 

June 2015  

87 Siriwong C., Tamaekong N., 
Phanichphant S. 

Characterization of single phase Pt-doped Zn 
2TiO 4 nanoparticles synthesized by flame spray 
pyrolysis. (2012) Materials Letters, 68 , pp. 97-
100. 

Nikam, L., Panmand, R., Kadam, S., Naik, S., Kale, B. 
(2015) Enhanced hydrogen production under a 
visible light source and dye degradation under 
natural sunlight using nanostructured doped zinc 
orthotitanates. New Journal of Chemistry, 39 (5), pp. 
3821-3834. 

May 2015  

88 Areekijseree M., Chuen-Im T. Effects of porcine follicle stimulating hormone, 
luteinizing hormone and estradiol 
supplementation in culture medium on 
ultrastructures of porcine cumulus oocyte 
complexes (pCOCs). (2012) Micron, 43 (2-3) , pp. 
251-257. 

Piotrowska, H., Kempisty, B., Bukowska, D., (...), 
Nowicki, M., Zabel, M. (2013) Expression of cyclin-
dependent kinase inhibitors (CDKN1, CDKN5) in 
developmentally competent and incompetent 
porcine oocytes. Veterinarni Medicina, 58 (9), pp. 
477-483. 

2013  

89 Pongsilp N., Nimnoi P., Lumyong S. Genotypic diversity among rhizospheric bacteria 
of three legumes assessed by cultivation-
dependent and cultivation-independent 
techniques. (2012) World Journal of Microbiology 
and Biotechnology, 28 (2) , pp. 615-626. 

Kot, A., Fr?c, M., Lipiec, J., Usowicz, B. (2015) 
Biological activity and microbial genetic diversity of 
bare-fallow and grassland soils. Acta Agriculturae 
Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 65 
(7), pp. 648-657. 

October 2015  

90 Bala B.K., Janjai S. Solar drying technology: Potentials and 
developments. (2012) Energy, Environment and 
Sustainable Development, pp. 69-98. 

Fudholi, A., Sopian, K., Gabbasa, M., (...), Ruslan, M.H., 
Mat, S. (2015) Techno-economic of solar drying 
systems with water based solar collectors in 
Malaysia: A review. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 51, 4597, pp. 809-820. 

July 2015  
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91 Sridang P., Thongmak N., 
Danteravanich S., Grasmick A. 

Stability of skim latex suspension and rubber 
content recovery by microfiltration process: 
Operating conditions and fouling characteristics. 
(2012) Desalination and Water Treatment, 45 (1-
3) , pp. 70-78. 

Thongmak, N., Sridang, P., Puetpaiboon, U., Grasmick, 
A. (2015) Concentration of field and skim latex by 
microfiltration - Membrane fouling and biochemical 
methane potential of serum. Environmental 
Technology (United Kingdom), 36 (19), pp. 2459-
2467. 

October 2015  

92 Wanichacheva N., Setthakarn K., 
Prapawattanapol N., Hanmeng O., 
Sanghiran Lee V., Grudpan K. 

Rhodamine B-based turn-on fluorescent and 
colorimetric chemosensors for highly sensitive 
and selective detection of mercury (II) ions. 
(2012) Journal of Luminescence, 132 (1) , pp. 35-
40. 

Lee, J.-Y., Rao, B.A., Hwang, J.-Y., Son, Y.-A. (2015) A 
novel sensing capabilities and structural modification 
from thiourea to urea derivative by Hg(ClO4)2: 
Selective dual chemodosimeter for Hg2+ and F- ions. 
Sensors and Actuators, B: Chemical, 220, 18618, pp. 
1070-1085. 

July 2015  

93 Swangjang K., Iamaram V. Change of land use patterns in the areas close 
to the airport development area and some 
implicating factors (2011) Sustainability, 3 (9) , 
pp. 1517-1530. 

Tian, Y., Yin, K., Lu, D., (...), Zhao, Q., Wen, M. (2014) 
Examining land use and land cover spatiotemporal 
change and driving forces in Beijing from 1978 to 
2010. Remote Sensing, 6 (11), pp. 10593-10611. 

November 2014  

94 Janjai S., Sricharoen K., 
Pattarapanitchai S. 

Semi-empirical models for the estimation of 
clear sky solar global and direct normal 
irradiances in the tropics. (2011) Applied Energy, 
88 (12) , pp. 4749-4755. 

Perez-Astudillo, D., Bachour, D. (2015) Variability of 
measured Global Horizontal Irradiation throughout 
Qatar. Solar Energy, 119, pp. 169-178. 

September 2015  

95 Janjai S., Laksanaboonsong J., 
Seesaard T. 

Potential application of concentrating solar 
power systems for the generation of electricity in 
Thailand. (2011) Applied Energy, 88 (12) , pp. 
4960-4967. 

Guo, Q., Song, H.-L. (2015) A study on willingness of 
Chinese housing residents to adopt solar 
photovoltaic power generation. Anthropologist, 22 
(1), pp. 1-4. 

October 2015  

96 Ananchuen N., Ananchuen W., 
Plummer M.D. 

Domination in graphs. (2011) Structural Analysis 
of Complex Networks, , pp. 73-104. 

Klav?ar, S., Ma, M. (2014) The domination number of 
exchanged hypercubes. Information Processing 
Letters, 114 (4), pp. 159-162. 

April 2014  
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97 Janjai S., Lamlert N., Hee B.M., Bala 
B.K., Precoppe M., Muller J. 

Thin layer drying of peeled longan (Dimocarpus 
longan Lour.). (2011) Food Science and 
Technology Research, 17 (4) , pp. 279-288. 

Zheng, J., Zhang, F.-S., Kan, J.-Q., Gong, P., Zhong, J.-
F. (2014) Analysis of hot-air thin layer drying 
characteristics and kinetics model of bamboo shoots. 
Modern Food Science and Technology, 30 (2), pp. 
112-116. 

February 2014  

98 Wanichacheva N., Kumsorn P., 
Sangsuwan R., Kamkaew A., Lee V.S., 
Grudpan K. 

A new fluorescent sensor bearing three dansyl 
fluorophores for highly sensitive and selective 
detection of mercury(II) ions. (2011) Tetrahedron 
Letters, 52 (46) , pp. 6133-6136. 

Li, Y., Yang, L.-L., Liu, K., (...), Liu, H., Ruan, W.-J. (2015) 
Two hexaazatriphenylene-pyrene based Hg2+ 
fluorescent chemosensors applicable for test paper 
detection. New Journal of Chemistry, 39 (4), pp. 
2429-2432. 

April 2015  

99 Pongsilp N., Boonkerd N. Transposon mutant of vigna radiata-nodulating 
bradyrhizobium sp. impaired in both resistance 
to stress conditions and symbiotic performance. 
(2011) African Journal of Microbiology Research, 
5 (25) , pp. 4303-4309. 

Naveed, M., Mehboob, I., Hussain, M.B., Zahir, Z.A. 
(2015) Perspectives of rhizobial inoculation for 
sustainable crop production. Plant Microbes 
Symbiosis: Applied Facets. pp. 209-239. 

January 2015  

100 Limsaiprom P., Tantatsanawong P. Social networks anomaly and attack patterns 
analysis. (2011) Advances in Information Sciences 
and Service Sciences, 3 (9) , pp. 199-206. 

Chen, S.-G. (2012) Efficient spatial association rule 
mining algorithm based on region. International 
Journal of Advancements in Computing Technology, 
4 (23), pp. 211-218. 

December 2012  

101 Rattanamongkonkul S., 
Kunpasuruang W., Ruktamatakul S., 
Rattanakul C. 

A mathematical model of bone remodeling 
process: Effect of vitamin D. (2011) International 
Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation, 5 (6) , pp. 489-498. 

Rattanakul, C. (2012) Effects of vitamin D and time 
delay on bone resorption and bone formation: 
Mathematical modeling approach. International 
Journal of Mathematical Models and Methods in 
Applied Sciences, 6 (7), pp. 873-884. 

2012  

102 Thongmak S., Rattanakul C., 
Rattanamongkonkul S., 
Kunpasuruang W., Ruktamatakul S. 

Effect of time delay on bone remodeling 
process. (2011) International Journal of 
Mathematics and Computers in Simulation, 5 (6) 
, pp. 536-543. 

Rattanakul, C. (2012) Effects of vitamin D and time 
delay on bone resorption and bone formation: 
Mathematical modeling approach. International 
Journal of Mathematical Models and Methods in 
Applied Sciences, 6 (7), pp. 873-884. 

2012  
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103 Chaiya I., Rattanakul C., 
Rattanamongkonkul S., 
Kunpasuruang W., Ruktamatakul S. 

Effects of parathyroid hormone and calcitonin 
on bone formation and resorption: Mathematical 
modeling approach. (2011) International Journal 
of Mathematics and Computers in Simulation, 5 
(6) , pp. 510-519. 

Rattanakul, C. (2012) Effects of vitamin D and time 
delay on bone resorption and bone formation: 
Mathematical modeling approach. International 
Journal of Mathematical Models and Methods in 
Applied Sciences, 6 (7), pp. 873-884. 

2012  

104 Rakbud J., Ong S.-C. Sequence spaces of operators on l2. (2011) 
Journal of the Korean Mathematical Society, 48 
(6) , pp. 1125-1142. 

Aleksi?, J., Kosti?, V., ?igi?, M. (2014) Spectrum 
localizations for matrix operators on lp spaces. 
Applied Mathematics and Computation, 249, pp. 
541-553. 

December 2014  

105 Kuntiyong P., Akkarasamiyo S., 
Piboonsrinakara N., Hemmara C., 
Songthammawat P. 

Formal synthesis of schulzeines B and C. (2011) 
Tetrahedron, 67 (41) , pp. 8034-8040. 

Hoshiya, N., Noda, K., Mihara, Y., Kawai, N., Uenishi, J. 
(2015) Synthesis of the Core Tricyclic Ring Domain of 
(-)-Schulzeine B. Journal of Organic Chemistry, 80 
(15), pp. 7790-7796. 

August 2015  

106 Chumchob N., Chen K. A robust multigrid approach for variational image 
registration models. (2011) Journal of 
Computational and Applied Mathematics, 236 (5) 
, pp. 653-674. 

Jewprasert, S., Chumchob, N., Chantrapornchai, C. 
(2015) A fourth-order compact finite difference 
scheme for higher-order PDE-based image 
registration. East Asian Journal on Applied 
Mathematics, 5 (4), pp. 361-386. 

2015  

107 Krailas D., Namchote S., Rattanathai 
P. 

Human intestinal flukes Haplorchris taichui and 
Haplorchris pumilio in their intermediate hosts, 
freshwater snails of the families Thiaridae and 
Pachychilidae, in southern Thailand. (2011) 
Zoosystematics and Evolution, 87 (2) , pp. 349-
360. 

Chontananarth, T., Wongsawad, C. (2013) 
Epidemiology of cercarial stage of trematodes in 
freshwater snails from Chiang Mai province, Thailand. 
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 3 (3), 
pp. 237-243. 

March 2013  

108 Hiriote S., Chinchilli V.M. Matrix-based Concordance Correlation 
Coefficient for Repeated Measures. (2011) 
Biometrics, 67 (3) , pp. 1007-1016. 

Xu, W., Chen, Z., Liu, W. (2015) A new coefficient of 
concordance with applications to biosignal analysis. 
Proceedings of SPIE - The International Society for 
Optical Engineering, 9815, 981525. 

November 2015  
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109 Boonsaner M., Borrirukwisitsak S., 
Boonsaner A. 

Phytoremediation of BTEX contaminated soil by 
Canna?generalis. (2011) Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 74 (6) , pp. 1700-1707. 

Basu, S., Yadav, B.K., Mathur, S. (2015) Enhanced 
bioremediation of BTEX contaminated groundwater 
in pot-scale wetlands. Environmental Science and 
Pollution Research, 22 (24), pp. 20041-20049. 

December 2015  

110 Silachan K., Tantatsanawong P. Domain Ontology Health Informatics service 
from text medical data classification. (2011) 
Proceedings - 2011 Annual SRII Global 
Conference, SRII 2011, , art. no. 5958108 , pp. 
357-362. 

De Araujo, F.H.D., Santana, A.M., De Alcantara Dos 
Santos Neto, P. (2015) Evaluation of classifiers based 
on decision tree for learning medical claim process. 
IEEE Latin America Transactions, 13 (1), 7040662, pp. 
299-306. 

January 2015  

111 Tongpang J., Tantatsanawong P. An application of Tabu Search Algorithms and 
genetic algorithms in collaborative logistics 
optimization. (2011) Proceedings - 2011 Annual 
SRII Global Conference, SRII 2011, , art. no. 
5958150 , pp. 699-706. 

Zhang, C., Cao, M., Peng, B., Zheng, S. (2013) Learning 
bayesian network by genetic algorithm using 
structure-parameter restrictions. Electronic 
Proceedings of the 2013 IEEE International 
Conference on Multimedia and Expo Workshops, 
ICMEW 2013, 6618334. 

July 2013  

112 Tantatsanawong P., Kawtrakul A., 
Lertwipatrakul W. 

Enabling future education with smart services. 
(2011) Proceedings - 2011 Annual SRII Global 
Conference, SRII 2011, , art. no. 5958132 , pp. 
550-556. 

Al Nuaimi, E., Al Neyadi, H., Mohamed, N., Al-Jaroodi, 
J. (2015) Applications of big data to smart cities. 
Journal of Internet Services and Applications, 6 (1), 
25, pp. 1-15. 

August 2015  

113 Tantatsanawong P., U.-Aroon P. Multi-domain healthcare services in Thailand via 
future internet. (2011) Proceedings - 2011 Annual 
SRII Global Conference, SRII 2011, , art. no. 
5958077 , pp. 98-104. 

U-Aroon, P., Tantatsanawong, P. (2012) Improving 
network performance of healthcare services using 
content-centric network model. Proceedings - 2012 
8th International Conference on Computing 
Technology and Information Management, ICCM 
2012, 2, 6268611, pp. 804-808. 

April 2012  
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114 Sanmanee N., Panishkan K., 
Obsuwan K., Dharmvanij S. 

Study of compost maturity during humification 
process using UV-spectroscopy. (2011) World 
Academy of Science, Engineering and 
Technology, 80 , pp. 403-405. 

Mutairi, S.O., Ghoneim, A.M., Modaihsh, A.S., 
Mahjoub, M.O., Abdel-Aziz, R.A. (2014) The 
characterization and composting of the municipal 
solid waste of Riyadh city, Saudi Arabia. WIT 
Transactions on Ecology and the Environment, 180, 
pp. 283-292. 

May 2014  

115 Nimnoi P., Pongsilp N., Lumyong S. Actinobacterial community and diversity in 
rhizosphere soils of Aquilaria crassna Pierre ex 
Lec assessed by RT-PCR and PCR-DGGE. (2011) 
Biochemical Systematics and Ecology, 39 (4-6) , 
pp. 509-519. 

Azand?gb?, A., Poly, F., Andrieux-Loyer, F., (...), 
Philippon, X., Nicolas, J.-L. (2012) Influence of oyster 
culture on biogeochemistry and bacterial community 
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Microbiology Ecology, 82 (1), pp. 102-117. 
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116 Praditwong K. Solving software module clustering problem by 
evolutionary algorithms. (2011) Proceedings of 
the 2011 8th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering, 
JCSSE 2011, , art. no. 5930112 , pp. 154-159. 

Zhao, J., Zhou, J., Yang, H., Liu, G. (2015) An 
orthogonal approach to reusable component 
discovery in cloud migration. China Communications, 
12 (5), 7112036, pp. 134-151. 

May 2015  

117 Janjai S., Wattan R. Development of a model for the estimation of 
photosynthetically active radiation from 
geostationary satellite data in a tropical 
environment. (2011) Remote Sensing of 
Environment, 115 (7) , pp. 1680-1693. 

Sriyasak, P., Chitmanat, C., Whangchai, N., Promya, J., 
Lebel, L. (2015) Effect of water de-stratification on 
dissolved oxygen and ammonia in tilapia ponds in 
Northern Thailand. International Aquatic Research, 7 
(4), pp. 287-299. 

December 2015  

118 Janjai S., Precoppe M., Lamlert N., 
Mahayothee B., Bala B.K., Nagle M., 
Muller J. 

Thin-layer drying of litchi (Litchi chinensis Sonn.). 
(2011) Food and Bioproducts Processing, 89 (3) , 
pp. 194-201. 

Yu, H.-M., Zuo, C.-C., Xie, Q.-J. (2015) Drying 
characteristics and model of Chinese hawthorn using 
microwave coupled with hot air. Mathematical 
Problems in Engineering, 2015, 480752. 

February 2015  
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119 Siriwong C., Phanichphant S. Flame-made single phase Zn2TiO4 
nanoparticles. (2011) Materials Letters, 65 (12) , 
pp. 2007-2009. 

Saien, J., Bamdadi, H., Daliri, S. (2015) Liquid-liquid 
extraction intensification with magnetite nanofluid 
single drops under oscillating magnetic field. Journal 
of Industrial and Engineering Chemistry, 21, pp. 1152-
1159. 

January 2015  

120 Chan-Eam S., Teerasong S., Damwan 
K., Nacapricha D., Chaisuksant R. 

Sequential injection analysis with 
electrochemical detection as a tool for 
economic and rapid evaluation of total 
antioxidant capacity. (2011) Talanta, 84 (5) , pp. 
1350-1354. 

Shahidi, F., Zhong, Y. (2015) Measurement of 
antioxidant activity. Journal of Functional Foods, 18, 
pp. 757-781. 

October 2015  

121 Lopattananon N., Jitkalong D., 
Seadan M. 

Hybridized reinforcement of natural rubber with 
silane-modified short cellulose fibers and silica. 
(2011) Journal of Applied Polymer Science, 120 
(6) , pp. 3242-3254. 

Prukkaewkanjana, K., Thanawan, S., Amornsakchai, T. 
(2015) High performance hybrid reinforcement of 
nitrile rubber using short pineapple leaf fiber and 
carbon black. Polymer Testing, 45, 4437, pp. 76-82. 

June 2015  

122 Phongpensri C., Keinprapai S., 
Wongtaveesap O., 
Hournkumnuard K., Gorlatch S. 

Parallel algorithm and visualization of high 
gradient magnetic separation of nanoparticles. 
(2011) International Journal of Computers and 
Applications, 33 (1) , pp. 70-82. 

Hournkumnuard, K., Dolwithayakul, B., 
Chantrapornchai, C. (2014) Parallel simulation of 
HGMS of weakly magnetic nanoparticles in 
irrotational flow of inviscid fluid. Scientific World 
Journal, 2014, 519654. 

2014  

123 Rayanil K.-O., Bunchornmaspan P., 
Tuntiwachwuttikul P. 

A new phenolic compound with anticancer 
activity from the wood of Millettia leucantha. 
(2011) Archives of Pharmacal Research, 34 (6) , 
pp. 881-886. 

Pandey, S., Shaw, P.N., Hewavitharana, A.K. (2015) 
Review of procedures used for the extraction of anti-
cancer compounds from tropical plants. Anti-Cancer 
Agents in Medicinal Chemistry, 15 (3), pp. 314-326. 

2015  

124 Chantrapornchai C., Sripanomwan 
K., Chaowalit O. 

E-wizard toolkit: A prototype tool for concurrent 
and embedded system design. (2011) 
International Journal of Control and Automation, 
4 (2) , pp. 125-140. 

Panna, R., Thesrumluk, R., Chantrapornchai, C. (2013) 
Development of energy saving smart home 
prototype. International Journal of Smart Home, 7 
(1), pp. 47-66. 

2013  
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125 Sungthong D., Reinhart D.R. Control of hydrogen sulfide emissions using 
autotrophic denitrification landfill biocovers: 
Engineering applications. (2011) Frontiers of 
Environmental Science and Engineering in China, 
5 (2) , pp. 149-158. 

Fang, Y., Du, Y., Feng, H., (...), Shen, D.-S., Long, Y.-Y. 
(2015) Sulfide oxidation and nitrate reduction for 
potential mitigation of H2S in landfills. 
Biodegradation, 26 (2), pp. 115-126. 

April 2015  

126 Chumchob N., Chen K.K., Brito-
Loeza C.  

A fourth-order variational image registration 
model and its fast multigrid algorithm. (2011) 
Multiscale Modeling and Simulation, 9 (1) , pp. 
89-128. 

Zhang, J., Chen, K. (2015) Variational image 
registration by a total fractional-order variation 
model. Journal of Computational Physics, 293, pp. 
442-461. 

July 2015  

127 Srirajun N., Bhattarakosol P., 
Tantasanawong P., Han S. 

Trustable web services with dynamic confidence 
time interval. (2011) Advances in Information 
Sciences and Service Sciences, 3 (4) , pp. 48-58. 

Xiao, W., Liu, Z., Gao, G., Lu, Q. (2012) The design and 
implementing of web services system based on fuzzy 
clustering. International Journal of Advancements in 
Computing Technology, 4 (11), pp. 167-174. 

2012  

128 Janjai S., Pankaew P., 
Laksanaboonsong J., 
Kitichantaropas P. 

Estimation of solar radiation over Cambodia from 
long-term satellite data. (2011) Renewable 
Energy, 36 (4) , pp. 1214-1220. 

Pillot, B., Muselli, M., Poggi, P., Dias, J.B. (2015) 
Satellite-based assessment and in situ validation of 
solar irradiation maps in the Republic of Djibouti. 
Solar Energy, 120, pp. 603-619. 

October 2015  

129 Kanokporn K., Iamaram V. Ecological impact assessment; Conceptual 
approach for better outcomes. (2011) 
International Journal of Environmental Research, 
5 (2) , pp. 435-446. 

Kowkabi, L., Rahman setayesh, R.A., Badri, A., Rajaee, 
A. (2013) The application of fuzzy multi-attribute 
group decision making to prioritize the landscapes 
with high ecological value: Khoshk river in Shiraz. 
International Journal of Environmental Research, 7 
(2), pp. 423-434. 

2013  

130 Janjai S., Plaon P. Estimation of sky luminance in the tropics using 
artificial neural networks: Modeling and 
performance comparison with the CIE model. 
(2011) Applied Energy, 88 (3) , pp. 840-847. 

Şahin, M., Oğuz, Y., Büyüktümtürk, F. (2015) 
Approximate and three-dimensional modeling of 
brightness levels in interior spaces by using artificial 
neural networks. Journal of Electrical Engineering and 
Technology, 10 (4), pp. 1823-1830. 

July 2015  
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131 Janjai S., Intawee P., Kaewkiew J., 
Sritus C., Khamvongsa V. 

A large-scale solar greenhouse dryer using 
polycarbonate cover: Modeling and testing in a 
tropical environment of Lao People's Democratic 
Republic. (2011) Renewable Energy, 36 (3) , pp. 
1053-1062. 

Fudholi, A., Sopian, K., Bakhtyar, B., (...), Othman, 
M.Y., Ruslan, M.H. (2015) Review of solar drying 
systems with air based solar collectors in Malaysia. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, pp. 
1191-1204. 

July 2015  

132 Precoppe M., Nagle M., Janjai S., 
Mahayothee B., Muller J. 

Analysis of dryer performance for the 
improvement of small-scale litchi processing. 
(2011) International Journal of Food Science and 
Technology, 46 (3) , pp. 561-569. 

Udomkun, P., Argyropoulos, D., Nagle, M., 
Mahayothee, B., Müller, J. (2015) Sorption behaviour 
of papayas as affected by compositional and 
structural alterations from osmotic pretreatment and 
drying. Journal of Food Engineering, 157, pp. 14-23. 

July 2015  

133 Intawee P., Janjai S. Performance evaluation of a large-scale 
polyethylene covered greenhouse solar dryer. 
(2011) International Energy Journal, 12 (1) , pp. 
39-52. 

Panwar, N.L., Rathore, N.S., Wadhawan, N. (2015) 
Thermal Modelling and Experimental Validation of a 
Walk-in Type Solar Tunnel Dryer for Drying Fenugreek 
Leaves (Methi) in Indian Climate. Environmental 
Modeling and Assessment, 20 (3), pp. 211-223. 

June 2015  

134 Hournkumnuard K., 
Chantrapornchai C. 

Parallel simulation of concentration dynamics of 
nano-particles in High Gradient Magnetic 
Separation. (2011) Simulation Modelling Practice 
and Theory, 19 (2) , pp. 847-871. 

Digigow, R.G., Dechézelles, J.-F., Kaufmann, J., (...), 
Rothen-Rutishauser, B., Petri-Fink, A. (2014) Magnetic 
microreactors for efficient and reliable magnetic 
nanoparticle surface functionalization. Lab on a Chip 
- Miniaturisation for Chemistry and Biology, 14 (13), 
pp. 2276-2286. 

July 2014  

135 Nagle M., Habasimbi K., Mahayothee 
B., Haewsungcharern M., Janjai S., 
Muller J. 

Fruit processing residues as an alternative fuel 
for drying in Northern Thailand. (2011) Fuel, 90 
(2) , pp. 818-823. 

Zheng, H., Qi, J., Jiang, R., Gao, Y., Li, X. (2015) 
Adsorption of malachite green by magnetic litchi 
pericarps: A response surface methodology 
investigation. Journal of Environmental Management, 
162, pp. 232-239. 

October 2015  
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136 Fun H.-K., Kuntiyong P., 
Tuntiwachwuttikul P., 
Chantrapromma S. 

N-(9,11-Dimethoxy-4-oxo-2,3,4,6,7,11b-
hexahydro-1H-pyrido[2,1-a] isoquinolin-3-
yl)benzamide. (2011) Acta Crystallographica 
Section E: Structure Reports Online, 67 (1) , pp. 
o113-o114. 

Kuntiyong, P., Akkarasamiyo, S., Piboonsrinakara, N., 
Hemmara, C., Songthammawat, P. (2011) Formal 
synthesis of schulzeines B and C. Tetrahedron, 67 
(41), pp. 8034-8040. 

October 2011  

137 Juntarasiri P., Nijsunkij S., Buatick T., 
Jamkrajang E., Wacharawichanant S., 
Seadan M., Wasantakorn A., 
Suttiruengwong S. 

Enhancing biogas production from padauk 
angsana leave and wastewater feedstock 
through alkaline and enzyme pretreatment. 
(2011) Energy Procedia, 9 , pp. 207-215. 

Hahn, H., Krautkremer, B., Hartmann, K., Wachendorf, 
M. (2014) Review of concepts for a demand-driven 
biogas supply for flexible power generation. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, pp. 
383-393. 

2014  

138 Patanarapeelert K., Frank T.D., Tang 
I.M. 

From a cellular automaton model of tumor-
immune interactions to its macroscopic 
dynamical equation: A drift-diffusion data 
analysis approach. (2011) Mathematical and 
Computer Modelling, 53 (1-2) , pp. 122-130. 

Gurcan, F., Kartal, S., Ozturk, I., Bozkurt, F. (2014) 
Stability and bifurcation analysis of a mathematical 
model for tumor-immune interaction with piecewise 
constant arguments of delay. Chaos, Solitons and 
Fractals, 68, pp. 169-179. 

November 2014  

139 Janjai S., Lamlert N., Mahayothee B., 
Sruamsiri P., Precoppe M., Bala B.K., 
Muller J. 

Experimental and simulated performances of a 
batch-type longan dryer with air flow reversal 
using biomass burner as a heat source. (2011) 
Drying Technology, 29 (12) , pp. 1439-1451. 

Sarker, M.S.H., Ibrahim, M.N., Ab. Aziz, N., Mohd. 
Salleh, P. (2014) Energy and rice quality aspects 
during drying of freshly harvested paddy with 
industrial inclined bed dryer. Energy Conversion and 
Management, 77, pp. 389-395. 

2014  



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558      หน้า 118 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 220,000 บาท/คน 287,080.91 บาท/คน 5 คะแนน 

2.3 ร้อยละ 48 ร้อยละ 55.05 4.59  คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง :  

1. คณะฯ มีการส่งเสริมการวิจัยทั้งในด้านทุนอุดหนุนการท าวิจัย การผลิตต ารา การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงสิ่งสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ท าให้คณาจารย์สามารถผลิตเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับระดับชาติ และนานาชาติ  
อย่างต่อเนื่อง 

2. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 
80 ซึ่งสามารถท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ตรงตามจุดเน้นด้านการ
วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นทุกปี 

 
จุดอ่อน :   

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรองการน าไปใช้โยชน์ของคณะฯ มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

2. ผลงานวิจัยของอาจารย์มีปริมาณมาก  แต่เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วผลงานกึ่งหนึ่ง เป็นผลงานที่ตีพิมพ์
ในลักษณะของ proceedings  จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการให้มากข้ึน 
 

แนวทำงปรับปรุงจุดอ่อน  :   
1. จัดท าหนังสือรวบรวมบทสังเคราะห์งานวิจัยของคณะฯ  เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐ

และเอกชน  เพื่อให้เกิดการต่อยอดน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
2. สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล และให้ความรู้เกี่ยวกับระดับคุณภาพวารสารตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ  
3. หาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือให้มีทรัพยากรบุคคลมา

เป็นผู้ช่วยการท างานวิจัยมากข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

√  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

√  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

√  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

√  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

√  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน √  
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       6  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         6  ข้อ   ผลการด าเนินงาน  :   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      6  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ ก ากับ

ดูแลนโยบาย สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกประเภท และมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เป็น
หน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับคณะฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  ในระดับภาควิชาโดยที่ประชุมภาควิชา มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ทั้งด้าน
การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ  

แผนการด าเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2558   
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คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานด้านการบริการวิชาการไว้ดังนี้ 
- รายรับจากการให้บริการทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณเงินรายได ้
- มีชุมชนที่มารับบริการทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 1 แห่งต่อป ี

และครั้งที่  17/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.10 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
ค่ายพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ใน ซึ่งการจัดค่ายเชิงวิชาการในลักษณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานด้าน
บริการวิชาการของคณะฯที่มาจากการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนทั้งในและนอกเขตภูมิภาคตะวันตก 
โดยโรงเรียนต่างๆ ยังขาดห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทั่วไปที่ต้องการ
ฝึกทักษะ และประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์โดยตรง 
(เอกสารหมายเลข วท 3.1.1-1, วท 3.1.1-2) 

2. มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  โดยได้น าตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาก าหนดเป็นโครงการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
- โครงการพัฒนาศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ ปี 2558  
- โครงการศึกษาพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับอบแห้งสมุนไพร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ์เชิงสถิติ 
- โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 
- การวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยกับความยั่งยืนของวิถีประมง 
- โครงการ เสริมสร้ างความสามารถในการแข่ งขันผู้ ประกอบการหัตถกรรมสิ่ งทอในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- การให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ทางสถิติ 
- โครงการ Chemistry in School โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  
(เอกสารหมายเลข วท 3.1.1-1) 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ ด าเนินการในลักษณะที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ ได้แก่
โครงการค่ายเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พยากรณ์เชิงสถิติ การวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยกับความยั่งยืนของวิถีประมง และสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข วท 3.1.3-1) 

4. มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
น าเสนอกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 1 มิ.ย.59  ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58 และ ครั้งท่ี 17/2558 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58 
(เอกสารหมายเลข วท 3.1.4-1) 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุง ได้แก่  
- จากการวิเคราะห์การด าเนินงานการให้บริการวิชาการในลักษณะการจัดค่ายวิชาการ ที่ผ่านมา

ด าเนินการในระดับภาควิชา โดยชุมชนติดต่อมายังอาจารย์ที่รู้จักเป็นการส่วนบุคคลแล้วน าเข้าที่ประชุม
ภาค เพ่ือด าเนินการตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ เมื่อมีการวิเคราะห์ความส าเร็จในภาพรวมพบว่า
คณะควรวางแผนด าเนินงานในเชิงรุก และมีการบริหารจัดการในภาพรวม ก ากับดูแล และช่วยเหลือ
เพ่ือให้ภาควิชาด าเนินงานทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปี 2559 จึงจัดท าเป็นแผนโดยริเริ่ม
และด าเนินงานจัดค่ายพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระดับคณะ 
(one day camp) เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดค่ายเชิงวิชาการในลักษณะนี้ เป็นส่วน
หนึ่งในแผนงานด้านบริการวิชาการของคณะฯที่มาจากการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนทั้งในและนอก
เขตภูมิภาคตะวันตก โดยโรงเรียนต่างๆ ยังขาดห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนห้องเรียน
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วิทยาศาสตร์ และนักเรียนทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะ และประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่ง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยตรงและสร้างรายได้ให้แก่คณะในอีกทางหนึ่ง 

(เอกสารหมายเลข วท 3.1.5-1) 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  ตั้งแต่การก าหนดนโยบายในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการ  
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ก าหนดให้คิดเป็นภาระงานของอาจารย์ด้วย (เอกสารหมายเลข วท 3.1.1-1, วท 3.1.1-3) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 3.1.1-1 แผนและผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 4) 
วท 3.1.1-2 การบริการทางวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 3.1.1-3 หลักเกณฑ์การคิดภาระงานอาจารย์คณะวิทยาศาสตร ์(เกณฑ์ที ่1 และ 6) 
วท 3.1.3-1 โครงการทีด่ าเนินการในลักษณะที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ (เกณฑ์ที ่3) 

- โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพยากรณ์เชิงสถิติ  
- การวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปญัญาไทยกับความยั่งยืนของวิถีประมง  
- สัปดาห์วิทยาศาสตร ์

วท 3.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ที่มีการประเมินความส าเร็จ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน (เกณฑ์ที่ 4) 

วท 3.1.5-1 การน าผลประเมินมาปรับปรุง (เกณฑ์ที่ 5) 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง :  
1. มีการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

และชุมชน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ผลจากการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้น ามาใช้
ในการพัฒนาเรียนการสอน และเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในแถบภูมิภาค
ตะวันตก  

2. มีการด าเนินการด้านการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมทางวิชาการ  
เป็นศูนย์จัดการแข่งขันทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ร่วมกับสถาบัน / องค์กรภายนอก มี
การจัดเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง :   
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและผลงานของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่หลากหลายให้

สังคมและชุมชนได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถในการบริการทางวิชาการของคณะฯ 
3. ส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อน ามาพัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน :   
 เนื่องจากคณาจารย์ของคณะฯ มีภาระงานในการสอนสูง  และยังมีภารกิจด้านการผลิตผลงานวิจัย ท า
ให้การจัดกิจกรรมบริการวิชาการในด้านการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการยังคงท าได้ในช่วงเวลาที่จ ากัด  
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   √  
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

√  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม √  
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
√  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม √  
6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน √  
7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   √ 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ      ผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. คณะฯ มีการประชุมและถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ภาควิชา ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงาน

รองรับในการท านุบ ารุง บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผู้รับผิดชอบเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และพัฒนาระบบงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าภาควิชา  (เอกสารหมายเลข วท 4.1.1-1,          
วท 4.1.1-2, วท 4.1.1-3) 

2. คณะฯ มีการก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน  และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนงบประมาณโครงการ ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งนี้แผนฯ ของคณะฯ ครอบคลุม
พันธกิจการสนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับงานการเรียนการสอน หรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข วท 4.1.1-1, วท 4.1.1-2, วท 4.1.1-3) 

3. มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ (เอกสารหมายเลข วท 4.1.3-1) 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข วท 4.1.3-1) 
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5. จากการประเมินความส าเร็จตามแผน  การประเมินในระดับโครงการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ผ่านมา คณะน ามาปรับปรุงการด าเนินงานโดย  
     มีโครงการ / กิจกรรมที่ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการวาดวิทย์   โครงการที่พัฒนาขึ้น
ในปี 2558   ได้แก่ โครงการการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยกับความยั่งยืนของวิถีประมงและ
วิถีชุมชน ได้น ามาการบูรณาการกับการเรียนการสอน และโครงการศึกษาเชื้อราในอากาศภายในหอศิลป์
สนามจันทร์ บูรณาการกับงานวิจัย (เอกสารหมายเลข วท 4.1.5-1) 

6. จัดท าแอพลิเคชันต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวบนอุปกรณ์สื่อสารและสมาร์ทโฟนส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และ โครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาค
การผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (โครงการเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (เอกสารหมายเลข วท 4.1.5-1) 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 4.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปคีณะวิทยาศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และสง่เสริม

เอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมลูค่าในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ  
และ แผนปฏิบัตริาชการระดับภาควิชา  (เกณฑ์ที่ 1 และ 2) 

วท 4.1.1-2 แผนการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (เกณฑ์ที่ 1 และ 2) 
วท 4.1.1-3 โครงการ / กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เกณฑ์ที่ 1 และ 2) 
วท 4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑท์ี่ 3 และ 4) 
วท 4.1.5-1 การด าเนินงานและการเผยแพร่กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (เกณฑ์ที่ 5 และ 6) 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง : 
 มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และการวิจัย  โดยคณะฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรม / โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าร่วมได้ตามความชอบและความถนัด  คณะฯ สนับสนุนให้
คณาจารย์และนักศึกษาท าวิจัย และให้บริการทางวิชาการเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน   

แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 
 สนับสนุนการท าวิจัยในด้านการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมให้
มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ    

กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน     
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

√  

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย       
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

√  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 √ 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

√  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 √ 

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

√  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

√  
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       5 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         7 ข้อ   ผลการด าเนินงาน  : ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. คณะฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร” ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ปีนี้
จัดเป็นครั้งที่ 12 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ กับหัวหน้าภาควิชาเพ่ือปรับค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จภายในคณะฯ   
 และในปี 2558 คณะได้จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 
2563 เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และด าเนินงาน
ตามแผนโดยให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ร่วมกันพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกว่ามีโอกาส และภัยคุกคาม ใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ จนกระทั่งได้ร่วมกัน
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ และน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 มาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ฉบับผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  
 (เอกสารหมายเลข วท 5.1.1-1) 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในระดับหลักสูตรเพ่ือประกอบการ
ด าเนินงานหลักสูตร และระดับคณะซึ่งเป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามประเภทของแหล่งเงิน 
โดยคณะฯ ได้น าประกอบการพิจารณาการปรับค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย และการคิดเงินค่าสอนใน
รายวิชาที่สอนให้กับคณะวิชาอ่ืนด้วย (เอกสารหมายเลข วท 5.1.2-1) 

3. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการบริหารจัดการ 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4. ด้านทรัพยากรบุคคล 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินที่ได้ในปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก มาใช้ในการปรับ
แผน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับแผนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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- ประเด็นความเสี่ยงที่คณะฯ มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงจนผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงไม่น ามาบรรจุในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ 

1. การทุจริตรายงานทางการเงิน 
2. การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
3. ความผิดพลาด/ล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- มีการเพ่ิม/ปรับประเด็นความเสี่ยง และเพ่ิม/ปรับเปลี่ยนมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ยังขาด
ความชัดเจน 

2. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังขาด
การศึกษาเรียนรู้ 

3. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ TQF 1-5) 

4. การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด (กรณีก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 2) 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านการถูกล่วงละเมิดหรือ
การคุมคามทางเพศ 

6. อาจารย์และบุคลากรขาดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา 

(เอกสารหมายเลข วท 5.1.3-1) 
 
4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (เอกสารหมายเลข วท 5.1.4-1) 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักประสิทธิผล ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ 

มีการก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพซึ่งเป็นตัวบ่งบอกผลการด าเนินงานในแต่ละ
มาตรการ และแผนปฏิบัติงานย่อยของคณะฯ โดยตัวบ่งช้ีที่คณะฯ พัฒนาขึ้น
ตามศักยภาพของคณะฯ เพื่อให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้   

 - ผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร ์
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหารฯ และกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

หลัก
ประสิทธิภาพ 

มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทุกหลักสูตร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน  
รวมทั ้งได้น าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (High Speed 
Computer Network) มาใช้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
อาคารต่างๆ ทั้งหมดของคณะฯ และเชื่อมต่อไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย internet 
มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ห้องบรรยายและโสตทัศนูปกรณ์ 
- สื่อ/นวัตกรรม ที่ใช้ในการเรียน
การสอน 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักการ
ตอบสนอง 

- ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การสนับสนุน 
   เงินทุนวิจัย ประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
   ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ 
- ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ   
  ต้องการของสังคม เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
- ผู้บริหารส่งเสริมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบการจัดอบรมทางวิชาการ บริการตรวจวิเคราะห์ เป็นวิทยากร 
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ มีการส ารวจความ
ต้องการและให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน ผลจากการบริการได้น ามาใช้ในการพัฒนา
เรียนการสอน และเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในแถบ
ภูมิภาคตะวันตก และชุมชน 

- แผนพัฒนาบุคลากร 
- การปรับปรุง / เปิดหลักสูตรใหม่  
- การด าเนินงานด้านการบริการ
ทาง 
  วิชาการแก่สังคมและชุมชน 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

มีการกระจายความรับผิดชอบ ให้กับผู้บริหารในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน 
เช่น มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และมอบหมายงาน
ให้หัวหน้าภาควิชามีความรับผิดชอบในผลงาน โดยมีการประเมินผลงานเป็น
ระยะๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- ผลการด าเนินงานตามแผน 
  ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร ์
- การประเมินผู้บริหารคณะฯ 
 

หลักความ
โปร่งใส 

- ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
- ใช้ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ระบบงบประมาณ  การเงิน และบัญชี  ซึ่ง 
  มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
- มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการวางระบบการ
บริหารจัดการเรื่องการเงินด้วย และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 

- จดหมายข่าวคณะฯ 
- การประเมินผลการด าเนินงาน
ด้าน 
  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  และชุมชน 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
- เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และสื่อออนไลน์ต่างๆ  

หลักการมีส่วน
ร่วม 

- ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมผีู้แทนคณาจารย์ จาก 
  ภาควิชาต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการก าหนด 
  ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะฯ กระบวนการสรรหาและการประเมินผู้บริหาร 

- คณะกรรมการชุดต่างๆ 
- การประเมินหลักสูตร 
- การสรรหาและการประเมิน
ผู้บริหาร 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา 
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
“ยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาองค์กร” 

หลักการ
กระจายอ านาจ 

- มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เช่น  
  มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
- ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่ภาควิชาโดยอิงตาม 
  ภารกิจเพื่อให้ภาควิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ตนเองได้รับ 
  อย่างมีอิสระ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มาปฏิบัติงานตามภารกิจ 

- ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้
รองคณบดี 
- รายงานการประชุม  
   กรรมการบริหารคณะฯ และ 
   กรรมการประจ าคณะฯ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักนิติธรรม ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน

นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  เช่น  
- การด าเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ /คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ก็อาศัยการลงมติของคณะกรรมการชุดนั้นๆ ในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
- นอกจากนี้ยังน าข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน
เรื่องต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี เป็นไป
ตามหลักนิติธรรม 

- พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ระเบียบ ข้อบังคับ ของ  
  มหาวิทยาลัยที่เวียนให้   
  หน่วยงานถือปฏิบัติ 
 

หลักความเสมอ
ภาค 

- ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยไม่มีข้อก าหนดในเรื่องการคัดเลือก
บุคลากรเข้าท างาน และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะฯ ทั้งในเรื่องเพศ  
เชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ภาษา สถานะ  เป็นต้น 

- ป ร ะ ก า ศ รั บ สมั ค ร บุ ค ล า ก ร
ต าแหน่ง 
  ต่างๆ 
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา 

หลักมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

- ใช้การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
- ให้ความส าคัญกับการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับโดยมีการ 
  ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ 
- มีการส ารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
  รูปแบบต่างๆ และน าผลการประเมินมาร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางและ 
  แผนการด าเนินงาน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
- การประเมินความพึงพอใจของ 
  บุคลากรทุกระดับต่อการบริหาร  
  จัดการคณะฯ ในภาพรวม 
 

 

5. คณะฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
โดยก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เป็น 3 ประเด็น คือ 1). การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Outcome based Learning  2). การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย  3). การยกระดับ
คุณภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PDCA 
องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ คือ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ได้เทคนิคการสอนที่ดีในหลากหลายรูปแบบของแต่ละสาขาวิชา 
- ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
- ไดแ้นวทางการเพ่ิมคุณภาพของผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยภาควิชา 

ด้านการวิจัย  
คณะฯ รวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์ผลงานวิจัยให้เป็นข้อมูลความรู้ที่บุคคลทั่วไปสามารถ

เข้าใจได ้ 
ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุน 

คณะฯ มีภาพรวมของกระบวนการท างาน (SIPOC) ของบุคลากรสายงานสนับสนุน และ 
ส่วนงานสนับสนุนของคณะฯ มีระบบการปรับปรุงงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

(เอกสารหมายเลข วท 5.1.5-1) 
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6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
  ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
อาจารย์ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน
ทางวิชาการ  ฝึกอบรม สัมมนา  ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจในด้านต่างๆของคณะฯ  
นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพแล้ว คณะฯ ยังเน้นความจ าเป็นในส่วนของการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการ และสนับสนุนในทุก
ภารกิจของคณะฯ ด้วย ประกอบกับนโยบายของคณะฯ ที่มุ่งการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนลาศึกษาต่อ โดยไม่กระทบกับงานประจ าที่ท า  เปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม / โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
ทั้งในและนอกสถานที่ มีระบบจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขียนต าราที่มีคุณภาพ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น  
(เอกสารหมายเลข วท 5.1.6-1) 
 

7. ระดับมหาวิทยาลัย มีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ และก ากับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ มีงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของคณบดี รองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายต่างๆ  รับผิดชอบดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับคณะและระดับ
หลักสูตร ประสานงานรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก ากับดูแลให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปี  ทั้งในระดับคณะ และระดับหลักสูตร  คณะฯ รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพภายในต่อมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมิน   
(เอกสารหมายเลข วท 5.1.7-1) 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการคณะวิทยาศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์    (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 5.1.2-1 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ (เกณฑ์ที่ 2) 
วท 5.1.3-1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง (เกณฑ์ที่ 3) 
วท 5.1.4-1 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล (เกณฑ์ที่ 4) 
วท 5.1.5-1 องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการความรู้ (เกณฑ์ที่ 5) 
วท 5.1.6-1 แผนพัฒนาบุคลากร และผลการด าเนินงาน (เกณฑ์ที่ 6) 
วท 5.1.7-1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา (เกณฑ์ที่ 7) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

√  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

√  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

√  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

√  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

√  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

√  

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          5 ข้อ      ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรของคณะ เป็นกลไกในการก ากับดูแล (เอกสารหมายเลข วท 5.2.1-1) 

2. มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา (เอกสาร
หมายเลข วท 5.2.2-1) 

3. การจัดสรรงบประมาณภายในคณะฯ ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมติความ
เห็นชอบระหว่างคณบดีและหัวหน้าภาควิชาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลหลักสูตร ร่วมกันก าหนดแนว
ทางการจัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของภาควิชา และใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า จ านวน
รายวิชาที่เปิดสอน และจ านวนบุคลากรของแต่ละภาควิชาร่วมเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  และคณะฯ ยังมี
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การบริหารจัดการเพ่ือให้การสนับสนุนหลักสูตรในภาพรวม เช่น ดูแลอาคารสถานที่ การรักษาความ
ปลอดภัย  การจัดยานพาหนะรับส่งอาจารย์และนักศึกษาในการเก็บตัวอย่าง  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ครอบคลุมตามกรอบ TQF  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข วท 5.2.3-1) 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข วท 5.2.4-1) 

5. ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงการด าเนินงานท าให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2558 มีผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรได้มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ทุกหลักสูตร  และการ
ด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมมีพัฒนาการดีขึ้นทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข วท 5.2.4-1) 

6. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 (เอกสารหมายเลข วท 5.2.4-1) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
วท 5.2.1-1 ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูร (เกณฑ์ที่ 1) 
วท 5.2.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์ที่ 2) 
วท 5.2.3-1 การจัดสรรเงินภายในคณะวิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 3) 
วท 5.2.4-1 การประเมินคณุภาพหลักสตูร (เกณฑ์ที่ 4, 5 และ 6 ) 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

5.1 7 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 

5.2 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
- บริหารจัดการหลักสูตรเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรในปัจจุบัน 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลกำรประเมนิ และทิศทำงกำรพัฒนำ 

สรุปผลกำรประเมิน 
ตำรำงที่ 45          ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ

ของคณะ
วิทยำศำสตร์ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

ร้อยละ 100  
86.21 

ค่าเฉลี่ย 2.87 2.87 คะแนน 
30 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 70 
136.50 

ร้อยละ 87.78 5 คะแนน 
155.50 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ร้อยละ 50 
69 

ร้อยละ 44.37 2.77 คะแนน 
155.50 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

แตกต่าง 
ไม่เกิน10 

3,415.14 22.03 : 1 
แตกต่างจาก
เกณฑ์ 10.15 

2.46 คะแนน 
155 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ - 5 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ - 5 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
220,000 
บาท/คน 

44,497,541.48 287,080.91 
บาท/คน 

5 คะแนน 
155 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 48 
85.60 

ร้อยละ 55.05 4.59 คะแนน 
155.50 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 

องคประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจดักำร 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ - 5 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4.21 คะแนน 
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ตำรำงท่ี 46 กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ/หน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนน ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ  
(I) 

กระบวนกำร  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 
คะแนนรวม 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 3.41 4.00 2.87 3.52 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 4.59 4.86 ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    

5.00 
 

5.00 ดีมำก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ 
 

4.50 
 

4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 4.57 3.73 4.21 ดี 

ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดี ดี   
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ทิศทำงกำรพัฒนำ 
 

3.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 
คณะวิทยาศาสตร์ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตำรำงท่ี 47 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว   

แผนกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก ากับและดูแลทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร(ตามกรอบ TQF) 

√ √ √ √ √ 

การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ √ √ √ √ √ 
พัฒนา ปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

√ √ √ √ √ 

ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ 

  √ √ √ 

 
3.2 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
 

ตำรำงท่ี 48 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย  

แผนกำรพัฒนำ ระยะสั้น ระยะกลำง 
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
 
 

จัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนและการ
ท าวิจัยของอาจารย ์

ปรับปรุงระบบการจดัการข้อมลูบคุลากร และ
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อ
การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลการ
พัฒนาติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อ
เสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดด้อยของนักศึกษา 
เช่น ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

พัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้ตอบสนองต่อการใช้งาน
การเรียนการสอน การเรียนรู้  และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

 จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาให้
เพียงพอและเหมาะสม 

จัดสรรทุนส าหรับบุคลากร เพื่อผลตินวัตกรรม
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ภำคผนวก 
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โครงร่ำงองค์กรคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

 

P1. ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส ำคัญขององค์กร 

ก สภำพแวดล้อมขององค์กร 

 (1) หลักสูตรและบริกำร 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 7 จากทั้งหมด 15 คณะ
วิชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการส่งมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยจุดแข็งของคณะฯ เกิดจากการมีโครงสร้างทาง
วิชาการที่เพียบพร้อมเพ่ือส่งมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงการสร้างทักษะความช านาญทาง
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับผู้เรียน ภายใต้การเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรรวม 267 คน มีนักศึกษารวม 2,375 มีโครงสร้างบริหาร
ประกอบด้วย 10 ส่วนงาน โดยแบ่งเป็นส่วนงานราชการ 6 ส่วนงาน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส านักงานเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย งาน
บริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และส่วนงานในก ากับ 5 ส่วนงาน  ได้แก่ ภาควิชาสถิติ  
ภาควิชาคอมพิวเตอร์  ภาควิชาจุลชีววิทยา งานแผนและประกันคุณภาพศึกษา และศูนย์เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนทั้งสิ้น 30 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 8 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร) เพื่อให้บริการส่งมอบความรู้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
กระบวนการและกลไกในการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี              จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดู
ร้อนโดยมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัด
ให้มีกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินการมีส่วนร่วมได้อย่าง
ชัดเจน และมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละรายวิชา โดยเน้นหลักการ
ทางทฤษฎีและการประยุกต์ท่ีสอดคล้องกัน โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังเน้นการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพในการค้นคว้า พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ และมีรายวิชาที่ส่งเสริมและฝึกฝนการอภิปราย
และน าเสนอบทความทางวิชาการของสาขาวิชาในหลักสูตร ในชั้นเรียนใช้การเรียนการสอนหลาย
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รูปแบบ  แล้วแต่ระดับของรายวิชา ตัวอย่างเช่นรายวิชาในวิชาแกนเน้นการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
และการสอนเสริมท าโจทย์แบบฝึกหัดเพ่ือสอนให้นักศึกษาวิเคราะห์และฝึกการแก้ปัญหา ในรายวิชา
ระดับสูง มีการให้นักศึกษาค้นคว้าบางหัวข้อด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม  และน าเสนอรายงาน  ใน
รายวิชาปฏิบัติการเน้นการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเป็นรายบุคคล  ฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา การอภิปรายผลการทดลองโดยเชื่อมโยงกับความรู้ทางทฤษฎี  ในรายวิชาโครงการวิจัย
นักศึกษาได้ฝึกฝนการค้นคว้าความรู้ และการประยุกต์ทั้งทฤษฎีและทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือใน
การวิจัยด้วยตนเอง  นอกจากนี้บางหลักสูตรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  เพ่ือการเรียนรู้สภาพที่เป็นจริงใน
การประกอบวิชาชีพ  กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา
ด าเนินการโดย 

   (1)  การทดสอบย่อย 
  (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
  (4)  ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาน าเสนอ 

(5)  ประเมินจากรายงานผลการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการ 
(6)  ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 

 (7)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น 
และภาคการศึกษาปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์อาจจะจัดการศึกษาภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนอีกภาคหนึ่งก็ได้   โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ  8  สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า  6  
สัปดาห์ ทั้งนี้ให้จัดชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ใช้การเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งภาคปฏิบัติการ และภาคทฤษฎี ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยในระดับสูงได้  มีรายวิชาที่ส่งเสริมและฝึกฝนการน าเสนอผลงานวิจัยโดยสามารถ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลองที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนเหมาะสมกับระยะเวลา มีการค้นคว้ารายบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชา จัด
สัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือ
ระเบียบมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการโดย 
  (1) ประเมินจากการสอบ และผลการศึกษารายบุคคลเทียบกับกลุ่ม 
  (2) ประเมินจากผลการน าเสนอการค้นคว้า ทั้งในรูปแบบรายงาน หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  (3) ประเมินจากผลการวิจัยของนักศึกษา 
 (4) สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน 
 (5) ประเมินจากการน าเสนอสัมมนาในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม การซักถามและการตอบค าถาม 
 (6) ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) ทุกภาคการศึกษา 
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การให้บริการทางวิชาการ  พันธกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การให้บริการทางวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ผลจากการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนในคณะวิชา และเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับโรงเรียน / องค์กร/หน่วยงาน ในแถบภูมิภาคตะวันตก  โดยด าเนินการด้านการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมทางวิชาการ  เป็นศูนย์จัดการแข่งขันทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับชาติ ร่วมกับสถาบัน / องค์กรภายนอก จัดเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน
นักศึกษา  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน คณะฯน าองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชน
ในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรี สมุทรสาคร  การศึกษาวิถีการท าประมงแบบยั่งยืนเพ่ือที่จะ
รวบรวมภูมิปัญญาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งน าไปถ่ายทอดต่อครู
และเยาวชนให้กับชุมชนบ้านปากพญาและช่องแหลมหิน โครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ทางสถิติ  โครงการ Chemistry in School  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการจัดการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 ในด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านโครงการวิจัยเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเผยแพร่ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การสังเคราะห์
ผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบต่างๆ  
 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ : "ผู้น าการเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม” 

พันธกิจ :  

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ใน
วิชาชีพ มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถใน

การแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

และการศึกษาสาธารณะ 
6. สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

สมรรถนะหลักขององค์กร : องค์กรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
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ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบุคลากรทั้งหมด 267 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 10 ของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในจ านวนนี้บุคลาการได้แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 159 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน 108 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นข้าราชการร้อยละ  29.21  บุคลากรสาย
วิชาการที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 29.59 และโครงการจ้างผู้มีความสามารถพิเศษฯ ร้อยละ 0.75  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นข้าราชการร้อยละ 12.36  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นพนักงาน     
ในสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 11.99 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 16.10 

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะฯ มีข้อก าหนดด้านคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรใหม่สายวิชาการซึ่ง
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น ส่งผลให้คณะฯ มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกร้อยละ 88.05 (สูงที่สุดในหาวิทยาลัยศิลปากร) และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไปร้อยละ 42.77  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ มีข้อก าหนดด้านคุณวุฒิ
การศึกษาในการรับบุคลากรใหม่ให้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีเพ่ือท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในส่วนงานต่างๆ ภายในคณะฯ  
 
 ตารางแสดงปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจที่มุ่งมั่นต่อบุคลากรของคณะฯ 
ประเภทต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหารคณะให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือท าให้คณะฯ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน ์ 

ประเภทของบุคลำกร ปัจจัยขบัเคลื่อนส ำคัญของบุคลำกรเพือ่เข้ำมำมีส่วนร่วมใหบ้รรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

บุคลากรที่ท าหน้าทีบ่ริหารคณะหรือ 
หน่วยงานภายในคณะ 

- ความมีชื่อเสียงและการยอมรับทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะในการเป็นคณะ
วิชาชั้นน าทางด้านการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของประเทศ 
- ความมั่นคงในด้านแหล่งงบประมาณและความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อการเป็น

คณะวิชาที่ให้บริการจัดการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
- การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารคณะที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- การมีจิตส านึกที่ดีและมีความคิดบวกต่อคณะฯ ของบุคลากร 
- ความรักความสามัคคีของบุคลากร 
- การมีระบบสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อการตัดสินใจและการบริหารจัดการงานตามพันธกิจ 
- การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายวิชาการ - การมีแนวทางในการจัดสรรวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และอาคารสถานที่ซ่ึงสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การท าผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ 
- การมีสวัสดิการ/เงินทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการประเภทต่างๆ  
- ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรบ ดูงาน และประชุมวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 
- การมีเครือข่ายของร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกคณะฯ  
- ต าแหน่งทางวิชาการ ได้รับการพัฒนาตามชีดความสามารถ 

บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการ - การมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ลดขั้นตอนการท างานประจ าหรือเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ท างาน 
- ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
- การมีสวัสดิการ/เงินทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการประเภทต่างๆ   

บุคลากรที่เป็นข้าราชการ - ความมั่นคงก้าวหน้า และความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน  
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ประเภทของบุคลำกร ปัจจัยขบัเคลื่อนส ำคัญของบุคลำกรเพือ่เข้ำมำมีส่วนร่วมใหบ้รรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

บุคลากรที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

- ความมั่นคงก้าวหน้า และความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน และการ
ต่ออายุสัญญา 
- การมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัยและการศึกษา

ของบุตร (นอกเหนือจากประกันสังคม) 
- การมีระบบเงินตอบแทนพิเศษ 
- สวัสดิการอื่นๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการ เช่น เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจบุพการี คู่สมรส และ

ทายาททางกฎหมาย 
พนักงานราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆ  - ค่าตอบแทนและความมั่งคงก้าวหน้า 

- การมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัยและ
การศึกษาของบุตร (นอกเหนอืจากประกันสังคม) 

- ค าชมเชย รางวัล และการเห็นความส าคัญจากผู้บริหาร 
- การมีระบบเงินตอบแทนพิเศษ 
- สวัสดิการอื่นๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการ เช่น เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจบุพการี คู่สมรส และ

ทายาททางกฎหมาย 

 

 

 ข้อก าหนดทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคณะฯ มีต่อไปนี้ 

1. สิทธิการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร (ยกเว้นฃูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ) 
2. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับติดตั้งกล้องวิดีโอวงจรปิดที่จุดส าคัญ

ต่างๆ รวมถึงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยหลังเวลาราชการ 
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมกับการก าหนดให้มีการซักซ้อมของผู้ปฎิบัติหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องทุกปี 
5. ระบบจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอันตราย 
6. ระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ รวมไปถึงระบบการตรวจสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ไฟฟ้าภายใน

และภายนอกอาคาร ห้องส านักงาน ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 

7. ป้ายติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่รวมข้อมูลที่จ าเป็น เช่น เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อฉุกเฉินของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

8. ระเบียบข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของคณะฯ 
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ก(4) สินทรัพย ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้ 

อำคำรสถำนที่  

1. อาคารวิทยาศาสตร์ 1  พ้ืนที่ใช้สอย    16,000  ตารางเมตร 
2. อาคารวิทยาศาสตร์ 2  พ้ืนที่ใช้สอย      1,692   ตารางเมตร 
3. อาคารวิทยาศาสตร์ 3  พ้ืนที่ใช้สอย      5,175   ตารางเมตร 
4. อาคารวิทยาศาสตร์ 4  พ้ืนที่ใช้สอย   17,740   ตารางเมตร 
5. อาคารปฏิบัติงานฟิสิกส์  พ้ืนที่ใช้สอย       996  ตารางเมตร 
6. อาคารเก็บสารเคมี   พ้ืนที่ใช้สอย           432  ตารางเมตร 
7. อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  พ้ืนที่ใช้สอย    1,820 ตารางเมตร 
8. ห้องเรียนขนาดใหญ่ (ขนาด 500  ที่นั่ง) จ านวน   2    ห้อง  
9. ห้องเรียนขนาดกลาง (ขนาด 100 – 300  ที่นั่ง) จ านวน    10   ห้อง  
10. ห้องเรียนขนาดเล็ก   (ขนาดน้อยกว่า 100  ที่นั่ง) จ านวน     11   ห้อง  
11. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดต่างๆ จ านวน     70   ห้อง   
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขนาด 10 ที่นั่ง) จ านวน    2   ห้อง 
13. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขนาด 20 ที่นั่ง) จ านวน    1   ห้อง 
14. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขนาด 50 ที่นั่ง) จ านวน    1   ห้อง 
15. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขนาด 70 ที่นั่ง) จ านวน    1   ห้อง 
16. ห้องระบบแม่ข่าย จ านวน 3 ห้อง 
17. ห้องประชุมขนาดไม่เกิน 50 ที่นั่ง จ านวน 10 ห้อง 
18. ห้องส านักงานส่วนงานภายในคณะ จ านวน 14 ห้อง 
19. ห้องสมุดในส่วนของภาควิชา 1 ห้อง 
20. ห้องสโมสรนักศึกษา จ านวน 1 ห้อง  
21. พ้ืนที่จอดรถพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 3 พื้นที่ สามารถจอดรถได้ทั้งหมด 80 – 100  คัน 

 

เทคโนโลยี  

1. เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง (high-speed LAN technology) เพ่ือให้บริการส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา 

2. เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (high-speed wireless LAN technology) ส าหรับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็ปเลต และสมาร์ทโฟนของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3. เทคโนโลยีใยแก้วน าแสง (fiber optic technology) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
คณะฯ และศูนยคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ e-office 
8. เทคโนโลยีการสื่อสารระบบโทรทัศน์ 
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9. ระบบกล้องวิดีโอวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในอาคารเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคลากรและ
นักศึกษา 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ส าหรับบริการต่างๆ รวมทั้งสิ้น xx เครื่อง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน xx เครื่อง 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานโดยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน xx เครื่อง 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานโดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน xx 

เครื่อง 
14. เครื่องฉายวัตถุทึบแสง (visualizer) จ านวน xx เครื่อง 
15. เครื่องโปรเจคเตอร์ (projector) จ านวน xx เครื่อง 

 

อุปกรณ์ส ำคัญ 

1. Gas Chromatography 
2. HPLC 
3. Freeze  Dryer 
4. Total Organic Carbon Analyzer  
5. PROTEIN   PURIFIER 
6. Automated   DNA   Analysis   System 
7. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา  สามารถดูได้ทั้ง  Bright  field  และ Fluorescence  พร้อมชุดถ่ายภาพ

อัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ ระบบดิจิตอล 
8. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ า - 50 องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส  พร้อมอุปกรณ์ 
9. ระบบเย็น +4 องศาเซลเซียสส าหรับเก็บเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อ 
10. เครื่องปั่นแยก (Centrifuge)ควบคุมอุณหภูมิวางบนโต๊ะ 
11. ระบบท าความเย็น 
12. สเปคโตรโฟโตมิเตอร์   
13. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม 
14. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง  
15. ตู้ปลอดเชื้อ 
16. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 
17. เครื่องเพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอ 
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ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ   

 คณะฯ ได้ด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบต่างๆ อาทิตามท่ีได้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 

หมวด กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั 

1.  การ เรี ยนการสอนและ
วิชาชีพ 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2545 ซ่ึงว่าด้วยการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
- พระราชบัญญัติของส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (มคอ.) 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
- ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
- พระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ 
- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ  

2. การวิจัย - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
- จริยธรรมของการวิจัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

3. การบริการวิชาการ - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่าด้วยระบบการด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิจัย 
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หมวด กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั 

4. การบริหาร - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขปรับปรุง  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
- ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ พ.ศ. 2558 พร้อมแบบการกรอกข้อมูลเพื่อการพิจารณาต่อเวลา
ราชการ  

- ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการผลิตต าราและหนังสือเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

- กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
- ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2553 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 

การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง การย้าย และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
- ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้

ด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ. 2553 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

- ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศคณะ

วิทยาศาสตร์ ที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 และระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยส านักงบประมาณ 
- ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและเงินรายได้ 
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารย์และข้าราชการ 
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่าหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกบุคลากร  
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
- ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550    
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ข.ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 

ข(1) โครงสร้ำงองค์กำร 

     

 
แผนภำพที่ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์แสดงในแผนภาพที่ 1 มีคณบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุดและรองคณบดี ได้แก่ รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่บริหารตามที่คณบดีได้มอบหมายเพ่ือให้ เกิดความคล่องตัวและประโยชน์ในการ
บริหารงาน พร้อมกับการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการวิจัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะฯ เพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ยังประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็น
ภาควิชาจ านวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมีภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยมีหัวหน้าภาควิชาท าหน้าบริหารและสั่งการตามที่
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คณบดีได้มอบหมาย และโครงสร้างที่เป็นส่วนงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาควิชา ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของภาควิชาและคณะฯ ในภารกิจต่างๆ ได้แก่  

- ภารกิจตามแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยการรับนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการให้บริการค าปรึกษา
ต่างๆ กับนักศึกษาและอาจารย์ 

- ภารกิจตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการระบบทุนวิจัยและการพัฒนา
นักวิจัย 

- ภารกิจตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนซึ่งประกอบด้วยการบริการและสนับสนุน
การพัฒนาทางวิชาการของนักเรียนและครูในโรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ รวมไปถึงการบริการตรวจ
วิเคราะห์โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่ภาคอุตสาหกรรม 

- ภารกิจตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริการจัดการซึ่งประกอบด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพยาการทางกายภาพอ่ืนๆ งานด้านการบริการให้บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลภายนอก  

 

ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิชาที่เน้นการส่งมอบความรู้แบบสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน โดยได้แบ่ง
ผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรีและกลุ่มผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2558 กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรีมีจ านวน 2,011 คน และกลุ่มผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวน 364 คน 
และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
 ส่วนตลาด ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 49 และตารางที่ 50  

 
ตำรำง 49 ส่วนตลาด ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียน  

ส่วนตลำด 
(หลักสูตรที่เปดิสอน) 

กลุ่มผู้เรียน ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง กลไกกำรตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมคำดหวัง 

ปริญญาตรี  
(10 หลักสูตร) 
 
 

ปริญญาตรี 2,011 คน 
 
 
 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

- การได้เรียนกับผู้สอนที่มีความช านาญในการสอน 

- ได้รับความใส่ใจจากอาจารย์ 

- การมีส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีไม่เปน็อุปสรรค
ต่อการเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ บริเวณที่ใช้อ่านหนังสือ และห้องน้ ามี
ความเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และสามารถใช้
การได้ตลอด 

ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของ 

- รองคณบดี 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พัฒนาระบบงาน 

- รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- หัวหน้าภาควิชา 
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ส่วนตลำด 
(หลักสูตรที่เปดิสอน) 

กลุ่มผู้เรียน ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง กลไกกำรตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมคำดหวัง 

- มีบริการอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง 

- ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและทันสมัย 
 
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น การศึกษา ดูงาน 

-   ทุนการศึกษา 

- ประธานหลกัสูตร 
ในการวางแผนด าเนินงานและ
ปฏิบัติการ โดยมกีารรายงานให้ทราบ
ทุกภาคการศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
(12 หลักสูตร) 
ปริญญาเอก 
(8 หลักสูตร) 

บัณทิตศึกษา 364 คน ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

- การได้เรียนกับผู้สอนที่มีความช านาญในการสอน
และการวิจัย 

- การได้ท างานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย 

- การมีส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีไม่เปน็อุปสรรค
ต่อการเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ บริเวณที่ใช้อ่านหนังสือ และห้องน้ ามี
ความเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และสามารถใช้
การได้ตลอด 

- มีบริการอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง 

- ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและทันสมัย 
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น การศึกษา ดูงาน 

- มีทุนการศึกษา / ทุนสนับสนุนการท าวจิัย 
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ตำรำง 50 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง กลไกกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
คำดหวัง 

นายจา้ง/ผู้ใช้บัณฑิต - เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถเรียนรู้และท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ 

- เป็นบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมขององค์กรได้ 

- ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานได้ด ี

- ให้เกียรติและรักองค์กรที่เลือกมาท างาน 

- กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาและกิจกรรมเสริม
ความสามารถด้านอื่นเช่น มนุษยสัมพันธ์  การท างาน
เป็นทีม การแก้ปัญหา 
แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ปกครอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

- การได้เรียนกับผู้สอนที่มีความช านาญในการสอน 

- ได้รับความใส่ใจจากอาจารย์ 

- การมีส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีไม่เปน็อุปสรรคต่อการเรียน เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณที่ใช้อ่านหนังสือ และหอ้งน้ ามีความ
เพียงพอ สะอาด ปลอดภยั และสามารถใช้การได้ตลอด 

- มีทุนสนับสนุนการศึกษา 

- จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

- หางานท าได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา 

- เป็นคนดีของสังคม 

- สามารถด ารงได้ในสังคมและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

- อ่านข้อมูลขา่วสารได้อย่างมีวิจารณญาน 

- การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
- กิจกรรมระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดีและทันสมัย 

ศิษย์เก่า - ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะ สรรสรรค์ 

- การฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานให้ดีขึ้น  

- การประชุมระหว่างสมาคมศิษย์เก่า และผู้บริหาร
คณะ 
- กิจกรรมระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและคณะ 
- การอบรมส าหรับศิษย์เก่าเพื่อความรู้ที่ทันสมัย 

คณะวิชาอื่นๆ ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ให้บรกิาร
การจัดการเรียนการ
สอน 

- การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลได้มาตรฐาน 

- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 

- ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- สภาพแวดล้อมทางการศึกษาด ี

- แผนการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
- แผนการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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 ตาราง 51  แสดงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะ กลไกในการสื่อสาร บทบาทที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทที่มีต่อกระบวนการสร้างนวัตกรรม 
ตำรำง 51 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของคณะ 

ผู้ส่งมอบและ 
คู่ควำมร่วมมือ 

กลไกในกำรสื่อสำร บทบำทที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

ผู้ส่งมอบ 

1. โรงเรียน คณบดี   ประธานหลักสูตร 

กรรมการโครงการรับนักศึกษาเข้า 
- เป็นต้นทุนมนุษย์ในการด าเนินงานของหลักสูตร 

- การพัฒนาหลกัสูตรให้ตรงกับความต้องการและความสามารถ
ของผู้เรียน 

2. ตัวแทนจ าหน่าย วัสดแุละ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ  

หนังสือราชการ เว็ปไซด์ของคณะ e-mail 
/โทรศัพท์ ผ่านคณบดี และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

- การก าหนดราคาที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน 
3. ตัวแทนจ าหน่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT 

หนังสือราชการ เว็ปไซด์ของคณะ e-mail 
/โทรศัพท์ ผ่านคณบดี และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดหาคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ITที่มีคุณภาพ 

- การก าหนดราคาที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน 

4. ผู้ผลิตและจัดท าเอกสาร หนังสือราชการ เว็ปไซด์ของคณะ e-mail 
/โทรศัพท์ ผ่านคณบดี และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าเอกสารวัสดุทางการศึกษา เช่น เอกสาร หนังสือ ต าราเพื่อ
การเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ 

5. บริษัทท าความสะอาด หนังสือราชการ เว็ปไซด์ของคณะ e-mail 
/โทรศัพท์ ผ่านคณบดี และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าความสะอาดพื้นที่ของคณะฯ ในบริเวณที่ก าหนด 

- จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่ามอง 

6. คณะวิชาอื่นๆ ที่คณะ
วิทยาศาสตร์เข้ารับบริการการ
จัดการเรียนการสอน 

คณบดี และประธานหลักสูตร - การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

คู่ควำมร่วมมือ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย และ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการบริหารโครงการนิติวิทยาศาสตร์ 

 

- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

- สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

2. มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจยัในต่างประเทศ 
(เป็นทางการ) 

คณบดี  คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนกัศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนการสอนและการวจิัย 
 

3. คณะวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีก 
25 แห่งในที่ประชุมคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(ไม่เป็นทางการ) 

คณบดี  - ก าหนดนโยบายและทิศทางการเรียนการสอน การวจิัย และการ
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน 
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
เป็นการประเมินในระดับสาขาวิชา โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2554 2555 และ 2556 นั้น คณะ
วิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน  8  สาขา ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นดังนี้ (เปรียบเทียบกับ
เฉพาะสถาบันที่เข้ารับการประเมิน) 
สาขาชีววิทยา   TRF Index เท่ากับ  2.3 เป็นล าดับที่ 15 จาก 18 หน่วยงาน 
สาขาเคมี    TRF Index เท่ากับ  2.5 เป็นล าดับที่ 17 จาก 22 หน่วยงาน 
สาขาฟิสิกส์   TRF Index เท่ากับ  3.0 เป็นล าดับที่ 12 จาก 21 หน่วยงาน 
สาขาจุลชีววิทยา   TRF Index เท่ากับ  2.5 เป็นล าดับที่   9 จาก 12 หน่วยงาน 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ TRF Index เท่ากับ  2.8 เป็นล าดับที่   6 จาก   9 หน่วยงาน 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   TRF Index เท่ากับ  2.3  เป็นล าดับที่ 12 จาก 17 หน่วยงาน 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (ภาควิชาคณิตศาสตร์) TRF Index เท่ากับ 2.8 เป็นล าดับที่ 8 จาก 19 หน่วยงาน 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (ภาควิชาสถิติ)         TRF Index เท่ากับ 2.3 เป็นล าดับที่ 13 จาก 19 หน่วยงาน 

Webometrics เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในปี 2016 ซึ่งใช้ข้อมูลวัด
ปริมาณเนื้อหาที่สร้างข้ึนเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต 
และดูจ านวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ท า Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตาม
จ านวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก  ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในล าดับที่ 14 

 

(2)  กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
จากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ คณะฯ ได้น ามาปรับเปลี่ยนนโยบายในการ

สนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัยหลังจากการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการเพ่ิมศักยภาพของ
นักวิจัยรุ่นกลางให้มีโอกาสได้ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างกลุ่มวิจัยเพ่ือโอกาสในการผลิต
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย 

 
(3)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

เมื่อเปรียบเทียบค่า TRF Index แต่ละสาขาวชิาของคณะวิทยาศาสตร์สถาบันต่างๆแลว้ พบว่าแต่ละสาขาของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มปานกลางร่วมกับสถาบันสว่นใหญ่ ซึ่งจากการ
ปรับเปลีย่นนโยบายการสนับสนุนด้านการวิจัยได้เพ่ิมโอกาสให้ก้าวไปสู่กลุ่มผลงานวิจัยดีได้ ดังข้อมูลการเปรียบเทียบ
ค่า TRF Index ในแต่ละสาขาเป็นดังนี้ 
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สำขำวิชำ 
กลุ่ม 1 

TRF index 4.1-5.0 
กลุ่ม 2 

TRF index 3.1-4.0 
กลุ่ม 3 

TRF index 2.1-3.0 
กลุ่ม 4 

TRF index <= 2.0 
ชีววิทยา 2 6 7 3 
เคม ี 4 3 12 3 
ฟิสิกส์ 1 6 8 6 
จุลชวีวิทยา 1 4 7 - 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 2 6 - 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 3 9 3 
คณิตศาสตร์และสถิต ิ 3 1 12 3 
หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในกลุ่มที่แรเงา 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
(4)  ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญด้ำนหลักสูตรและบริกำร กำรปฏิบัติกำร 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลำกร 
ด้านการศึกษา  - ควำมแข็งแกร่งของหลักสูตรวิทยำศำสตร์พื้นฐำน/บริสุทธิ์ มุ่งเน้นควำมรู้ควำม
เข้ำใจในทฤษฎีและหลักกำรเพื่อน ำไปประยุกต์อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  

- มีหลักสูตรบูรณำกำร และหลักสูตรนำนำชำติ  
ด้านทรัพยากรบุคคล   - มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 

     ร้อยละ 70 ท าให้จ านวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ด้านชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า อาทิ โครงการผลิตสี และพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
การพัฒนาชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในระดับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
กลุ่มเกษตรหรือแม่บ้าน คณะฯ ก าลังสนับสนุนให้บุคลากรหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
มากขึ้น  
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

(5)  ส่วนประกอบที่ส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบัน  
การทบทวนตนเองจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ การทบทวนกระบวนการท างานในส่วนงานต่างๆ จากนั้นจึงท าการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี และ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อน ามาพัฒนามาตรการในแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้ 

 
 
 
 
 
 
 


