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 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท ารายงานประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ตามพันธกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่     
1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยน าเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพปัจจุบันและพัฒนาการที่
ต่อเนื่องในการด าเนินการตามพันธกิจด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นผลให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการก้าวทัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และส่งเสริม
จรรยาบรรณเพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพสูง 
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน  หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และร่วมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยดีตลอดมา 
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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 ในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และ
สาขาวิชาชีววิทยา  ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา
เคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และส านักงานเลขานุการ  ในปี พ.ศ.  2532 ได้จัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมข้ึนอีก 1 ภาควิชา  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช้  และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ท าให้มีการแบ่งส่วนงานในคณะวิชา
ออกเป็น 14 ส่วนงาน  ได้แก่ ส านักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการ
เคลือบผิว ศูนยค์วามเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนยส์อบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ 

1.2   ข้อมูลทั่วไป 

ส ำนักงำนคณบดี 

 ส านักงานคณบดีมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการด าเนินการและประสานงานภารกิจต่างๆ ของคณะฯ 
ให้ประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส านักงานคณบดีมีภาระงานที่เกี่ยวข้อง
แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ งานบริหารและธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานคลังและพัสดุ และงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ภำควิชำคณิตศำสตร ์
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาฯ มี
เป้าหมายที่ส าคัญคือ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 
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เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นส าคัญ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้ว 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังให้บริการการสอนทางคณิตศาสตร์กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ นักศึ กษา
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการจัดอบรมทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรียนมัธยมในภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งการจัดอบรมโอลิมปิกให้กับนักเรียนใน
ภูมิภาคตะวันตกด้วย 

ภำควิชำเคมี  

  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
สาขาวิชา คือ เคม ีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ เคมี เคมีศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
1 สาขาวิชา คือ เคมี ในการจัดการศึกษานั้น จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในเคมีทุกแขนงและได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านการท าปฏิบัติการทดลอง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้  นอกจากนี้ภาควิชาเคมี มีโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตภูมิภาคตะวันตก อาทิเช่น การวิเคราะห์น้ า อาหาร หรือสารตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์  การเป็นที่ปรึกษาและการแก้ปัญหาทางเคมีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ  การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีแก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจ  
ภาควิชาเคมียังมีงานวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เช่น งานวิจัยสารจากผลิตภัณฑ์
ทางธรรมชาติ  งานวิจัยสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ และอนินทรีย์  งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์  งานวิจัยด้านการ
อนุรักษ์ศิลปะ และยังมีศูนยค์วามเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว และศูนยค์วามเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่   

ภำควิชำชีววิทยำ 
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  1 
สาขาวิชา คือ ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 
สาขาวิชา คือ ชีววิทยา การศึกษาของภาควิชาชีววิทยามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง  
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางชีววิทยาเพ่ือศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ   มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถ
วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือร่วมพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยชีววิทยาพ้ืนฐาน  ชีววิทยาประยุกต์  
เทคโนโลยีชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยายังมี
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

ภำควิชำฟิสิกส์ 
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  1 
สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 
สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ และมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ ฟิสิกส์ (ศษ.บ.) การศึกษา
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ของภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ภาควิชาฟิสิกส์บริการการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งมีผลงานในระดับสากล อาทิ ด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ ด้านฟิสิกส์บรรยากาศ ด้านวัสดุศาสตร์ และยังมีศูนยส์อบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  1 
สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาค
วิชาฯ มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลพิษและจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถท างานได้ทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่างๆ มีการเสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกงาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท และ
หน่วยงานต่างๆ 

ภำควิชำสถิติ 
 เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  1 
สาขาวิชา คือ สถิติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สถิติประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในภาคทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงได้ รวมทั้งสามารถ
ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ทาง
ภาควิชายังมีหน่วยให้ค าปรึกษาทางสถิติแก่บุคคลทั่วไป ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ในการท าวิจัย และเตรียมความพร้อมในการท างาน 

ภำควิชำคอมพิวเตอร์ 
 เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล ภาควิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพซึ่งเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์แขนงต่างๆ สนองความต้องการด้านก าลังคนในการพัฒนาประเทศ 

ภำควิชำจุลชีววิทยำ 
  เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
1 สาขาวิชา คือ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ จุลชีววิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ จุลชีววิทยา การศึกษาของภาควิชาฯ ว่าด้วยศาสตร์ของจุลินทรีย์ทั้งที่มีประโยชน์และ
โทษต่อมนุษย์ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย และเห็ดรา  มุ่งให้ความส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานของจุลชีพ 
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ตลอดจนถึงการศึกษาเทคโนโลยีชั้นสูง  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ บัณ ฑิต        
จุลชีววิทยาเป็นผู้พร้อมที่จะประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชนมีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ที่ทันสมัยส าหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม และเทคนิคต่างๆ ในการศึกษาระดับชีวโมเลกุล 

สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์  และ สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์และงำนยุติธรรม 

 เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) เป็นการพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุก ที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และ
สังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ในหลักสูตรจึงประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นการบูรณาการความรู้ข้างต้น 
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม ที่มีศักยภาพที่จะ
ปฏิบัติงานรับใช้สังคมและประเทศชาติ  มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 

 เป็นหลักสูตรใหม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้
ระหว่าง 3 ภาควิชา คือภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ  และภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มี
ทักษะการจัดการ การจัดเก็บ การรวบรวม การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศเพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานได้ซึ่งรวมเป็นศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูล (Data Sciences) นักวิทยาการ
ข้อมูลไม่เพียงมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่จะต้องเป็นการบูรณาการศาสตร์ดังกล่าวร่วมกัน เพ่ือการสังเคราะห์สารสนเทศ
ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยา การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการกับข้อมูลสาขาอ่ืน ๆ เช่น ทางด้านโบราณคดีและศิลปะ สารสนเทศที่เกิด
จากทักษะทางทางวิทยาการข้อมูลจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
แผนพัฒนา Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทางนวัตกรรม  

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำศำสตร์ 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจของทางศูนย์ฯ ประกอบด้วยการตรวจวัด การทดสอบ การวิเคราะห์ และ
ให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
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ศูนยบ์ริกำรวิชำกำร 
 การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการจะเป็นการด าเนินงานที่การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของชุมชนในภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตก รวมถึงตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561 – 2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ     
กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในมุมมองระดับชาติ การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
จะเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
 ศูนย์บริการวิชาการ ยังเป็นศูนย์ที่หารายได้เข้าคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการ
ปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และเป็นการใช้เครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะ
วิทยาศาสตร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเสนอจัดตั้ง 
“ศูนย์บริการวิชาการ” เพ่ือให้บริการด้านวิชาการ การจัดการอบรม สัมมนา และการให้บริการด้านการ    
ตรวจวิเคราะห์ โดยศูนย์ดังกล่าวจะด าเนินการอย่างอิสระภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศูนยค์วำมเป็นเลิศด้ำนสีและกำรเคลือบผิว 
 ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพันธกิจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ชาติ  จึงได้ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานวิจัยบูรณาการ ระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาศิลปะ เพื่อผลิตวัสดุ
ส าหรับงานศิลปะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนสร้าง
ผลิตภัณฑ์สีประเภทต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันกับสีน าเข้าจากต่างประเทศได้ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ภาคเอกชนน าไปผลิตและจัดจ าหน่าย ภายใต้ชื่อการค้า ศิลปากรประดิษฐ์ วิจิตรรงค์ ศิลปากรโทนสีไทย และ
สร้างศิลป์ นอกจากผลิตผลหลักด้านสีส าหรับงานศิลปะแล้ว คณะผู้วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ยังได้ด าเนินการ
วิจัยผลิตภัณฑ์สีส าหรับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ เช่น สีเงินส าหรับพ่นเคลือบชิ้นส่วนยานยนต์ สี เคลือบเล็บ 
การผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติและดิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพิมพ์และย้อมผ้า ใช้เป็นสารให้สีใน
เครื่องส าอางและอาหาร และได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบผิวจากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
ไซโลกลูแคน จากเมล็ดมะขาม น้ ายาทาเล็บจากยางพาราและหมึกพิมพ์จากยางพารา จนกระทั่งสามารถยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้จ านวนมาก และได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนน าไปขยายผลเชิง
พาณิชย์ได้หลายรายการ ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้จ านวนมาก ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาเคมีจึงเห็นสมควรจัดตั้ง“ศูนย์ความเป็นเลิศสีและการเคลือบผิว 
(Excellent Center for Color and Coating)” ขึ้น ภายใต้การบริหารและรับผิดชอบของภาควิชาเคมีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ศูนยค์วำมเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยจากภาควิชาเคมีจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุแนวใหม่ 
(Center of Excellence in Design Materials) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ 
ความร่วมมือด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุและเศษวัสดุจ าพวก แก้ว เส้นใยธรรมชาติ และ
วัสดุอนินทรีย์ เป็นต้นรวมทั้งการบริการวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการสร้าง (Creation) การรักษาสภาพ 
(Conservation) และการซ่อมแซม (restoration) วัสดุและเศษวัสดุ 

ศูนยส์อบเทียบเครื่องวัดรังสีอำทิตย์ 

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการใช้งานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการ
ศึกษาวิจัย การประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และการ
ทดสอบระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้นในบางหน่วยงานจึงต้องจัดซื้อหัววัดรังสีอาทิตย์มา
ใช้ในการวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ซึ่งมีราคาแพง อีกท้ังเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ที่ใช้งานดังกล่าวจ าเป็นจะต้องได้รับ
การสอบเทียบมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยสามารถสอบ
เทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ท าให้ผู้ใช้เครื่องวัดรังสีอาทิตย์ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศประสบปัญหาการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ โดยหน่วยงานบางแห่งแก้ปัญหาโดยการส่งเครื่องวัด
รังสีอาทิตย์ไปสอบเทียบต่างประเทศ ซึ่ งเสียค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาด าเนินการนาน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดตั้ง "ศูนย์สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" เพ่ือให้บริการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยศูนย์ดังกล่าวจะด าเนินการอย่างอิสระภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.   ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
1.1 ปณิธำน  

 คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม 
เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตส านึกรับผิดชอบสังคม อีกทั้งยังมุ่งค้นคว้าวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติเป็น
ส าคัญ 
 

1.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยำศำสตร์  “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ ที่เน้น

การบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ” 
ค าอธิบาย 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ หมายถึง มีการด าเนินการในการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 
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ทีเ่น้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ หมายถึง มีการด าเนินงานผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีการบูรณาการท่ีเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ด้านต่างๆ กับงานศิลปะ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่า และสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะในด้านต่างๆ 

 
1.3 พันธกิจ 
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้     

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

ในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ 
6. สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  

 
1.4 เป้ำหมำย  
1. เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศไทย 
2. เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการน าประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชน 
4. มีการบริหารจัดการในเชิงรุก 

 
1.5 ค่ำนิยมหลัก  

 SC SU SMART  :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นการท างานที่ฉลาดหลักแหลม
และน าสมัยอยู่เสมอ 
  Study      = การเรียนรู้ 
  Creativity     = ความคิดสร้างสรรค ์
  Service-minded attitude    = จิตบริการ 
  Unity      = ความสามัคค ี
  Sufficiency     = ความพอเพียง 
  Morality     = ความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ  
  Adaptability     = ความสามารถในการปรับตัว  
  Retrenchment     = การประหยัด การลดค่าใช้จ่าย 

Tolerance     = ความอดทนต่อความยากล าบาก 
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3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

แผนภูมิกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ :   
1. รองคณบดี มี 4 ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี มี 2 ต าแหน่ง ได้แก่  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และมีที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1 ต าแหน่ง 

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

 
 
 
 
 
 
  

 

กรรมการประจ าคณะฯ 

คณบด ี

รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบด ี หัวหน้าภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า 

- หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
- หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
- หัวหน้างานบริการการศึกษา 
- หัวหน้างานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี



รายงานประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 6225       หน้า 9 
 

 
4.  รำยนำมผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ 
  

 ต ำแหน่ง         ชื่อ - สกุล     

 คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล 
 คุณภาพการศึกษา  
 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา  เส็งสาย 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร 
 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์  ศุภพร 
 หัวหน้าภาควิชาเคมี อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 
 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันววิาห์  ตุ้มน้อย 
 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  มะศิริ                  
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  สังข์ทอง 
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 หัวหน้าภาควิชาสถิติ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เล้าอรุณ  
 หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ  พรหมฤทธิ์  
 หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  
 รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล 
 ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สุมิตร์  เขียววิชัย 
 
5.  รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ (ชุดปัจจุบัน) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  นิลกรณ ์    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล           
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล        
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์    
6. อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์  ศุภพร       
7. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 
8. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันววิาห์  ตุ้มน้อย     
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  มะศิริ     
10. อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  สังข์ทอง   
11. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เล้าอรุณ   
12. อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ  พรหมฤทธิ์      
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ  พัฒนะรพีเลิศ    
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  คันธิยงค์      
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ       
17. อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม       
18. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา  สรรมณ ี        
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา  หิริโอตป์        
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  พงษ์พินิจภิญโญ        
21. นายสมบัติ  มุกดา      

 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 
7.  อัตลักษณ์ของนักศึกษำ   

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

 ระดับปริญญำบัณฑิต 
ปริญญาตรี  12 สาขาวิชา  ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
 สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา 
 สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ศษ.บ.)  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสถิติ  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

 ระดับบัณฑิตศึกษำ 
ปริญญาโท 11 สาขาวิชา ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา   
 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีศึกษา   
 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล    
 สาขาวิชาจุลชีวิทยา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

ปริญญาเอก 7 สาขาวิชา ได้แก่  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)   สาขาวิชาเคมี     
 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์  
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยัง
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นศูนย์ผลิตนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรมในภาคการ
ผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต โดย
ด าเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นละ 30 คน  
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8.1 ข้อมูลนักศึกษำ   
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,916 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2,599 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 229 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 88 คน นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ยังจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ และรายวิชาพ้ืนฐาน
ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศึกษาศาสตร์ 
จากจ านวนนักศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ท าให้ คณะ
วิทยาศาสตร์มีนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ทั้งสิ้น 3,573.45 คน 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำตรีจ ำแนกตำมหลักสูตร และลักษณะโครงกำร 
 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

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

สาขาวิชาคณติศาสตร ์       
ปกติ 49 32 29 28 10 148 
พิเศษ 1 4 2 5 6 18 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์       
ปกติ 4 13 21 12 2 52 
พิเศษ - 3 - - - 3 

สาขาวิชาชีววิทยา       
ปกติ 123 73 50 63 4 313 
พิเศษ 1 6 7 9 4 27 

สาขาวิชาเคม ี       
ปกติ 131 62 54 66 49 362 
พิเศษ - 7 7 6 6 26 

สาขาวิชาฟิสิกส ์       
ปกติ 30 31 33 34 21 149 
พิเศษ - 5 3 2 5 15 

สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี เริ่มปีการ 2562)       
ปกติ 24 32 21 - - 77 

พิเศษ - - - - - - 
สาขาวิชาสถิต ิ       

ปกติ 23 40 27 36 4 130 
พิเศษ - 1 5 1 7 14 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม       
ปกติ 64 50 39 36 24 213 
พิเศษ 1 5 7 11 4 28 
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หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

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

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์       
ปกติ 144 66 67 52 43 372 
พิเศษ 1 7 3 3 5 19 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ       
ปกติ 28 83 52 56 93 312 
พิเศษ 4 8 5 5 13 35 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา       
ปกติ 75 53 44 27 13 212 
พิเศษ 2 6 8 4 1 21 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู       
ปกติ 35 18 - - - 53 
พิเศษ - - - - - - 

       
รวมปกต ิ 730 553 437 410 263  

รวมปกติทุกชั้นป ี  2,393 

รวมพิเศษ 10 52 47 46 51  
รวมพิเศษทุกชั้นป ี  206 

รวมปกติและพิเศษ 740 605 484 456 314  

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  2,599 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์, 
166, 6.39% สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์, 55, 2.12%

สาขาวิชาชีววิทยา, 
340, 13.08%

สาขาวิชาเคมี, 388, 
14.93%

สาขาวิชาฟิสิกส์, 164, 
6.31%

สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี), 
77, 2.96%

สาขาวิชาสถิติ, 144, 
5.54%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม, 241, 

9.27%

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์, 391, 

15.04%

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 347, 

13.35%

สาขาวิชาจุลชีววิทยา, 
233, 8.96%

สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล, 53, 2.04%

ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมหลักสูตร
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ตำรำงท่ี 2 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 - 5 - 14 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา        
ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 9 - 12 - 25 - 46 

สาขาวิชาชีววิทยา        
ปกติ 5 - 2 - 11 - 18 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาเคมีศึกษา        
ปกติ 1 - - - 4 - 5 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาเคม ี        
ปกติ 5 - 3 - 6 - 14 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาฟิสิกส ์        
ปกติ 4 - 2 - 6 - 12 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาสถิติประยุกต ์        
ปกติ - - 2 - 1 - 3 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม        
ปกติ 2 - 2 - 1 - 5 
พิเศษ 4 - 9 - 11 1 25 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
นวัตกรรมดิจิทัล 

       

ปกติ 3 - 1 - 7 - 11 
พิเศษ - 4 - 4 - 1 9 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา        
ปกติ 8 - 2 - 4 - 14 
พิเศษ - - - - - - - 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์        
ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 25 - 9 - 19 - 53 

        
รวมปกต ิ 31 - 20 - 45 -  
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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 

รวมปกติทุกชั้นป ี  96 
รวมพิเศษ 38 4 30 4 55 2  

รวมพิเศษทุกชั้นป ี  133 

รวมปกติและพิเศษ 69 4 50 4 100 2  
รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  229 

 

 
 

ตำรำงท่ี 3 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 - 2 - 4 1 4 12 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาชีววิทยา          
ปกติ 1 - 1 - 3 - 1 - 6 
พิเศษ - - - - - - - - - 

สาขาวิชาคณิตศาสตร,์ 14, 
6.11%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
, 46, 20.09%

สาขาวิชาชีววิทยา, 18, 
7.86%

สาขาวิชาเคมี, 14, 6.11%

สาขาวิชาเคมีศึกษา, 5, 
2.18%

สาขาวิชาฟิสิกส์, 12, 
5.24%สาขาวิชาสถิติประยุกต์, 3, 

1.31%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม, 30, 13.10%

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัล, 20, 8.73%

สาขาวิชาจุลชีววิทยา, 14, 
6.11%

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์, 
53, 23.14%

ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำโท ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมหลักสูตร
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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 

สาขาวิชาเคม ี          
ปกติ - - 2 2 2 - 6 2 14 
พิเศษ - - - - - - - - - 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
นวัตกรรมดิจิทัล 

      
  

 

ปกติ 5 - 2 - 3 - 5 - 15 
พิเศษ - - - - - - - - - 

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

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม 

      
  

 

ปกติ - - - - - - - 1 1 
พิเศษ 5 - 3 - 5 - 22 - 35 

          
รวมปกต ิ 7 1 6 4 10 4 14 7  

รวมปกติทุกชั้นป ี  53 
รวมพิเศษ 5 - 3 - 5 - 22 -  

รวมพิเศษทุกชั้นป ี  35 
รวมปกติและพิเศษ 12 1 9 4 15 4 36 7  

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี  88 
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ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนนักศึกษำปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 

หลักสูตร ปริญญำบัณฑิต ปริญญำมหำบัณฑิต ปริญญำดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

คณิตศาสตร ์ 22 - - 22 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 14 - - 14 
ชีววิทยา 56 - - 56 
เคม ี 67 - - 67 
ฟิสิกส ์ 32 - - 32 
สถิต ิ 31 - - 31 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 51 - - 51 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 32 - - 32 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 - - 56 
จุลชีววิทยา 24 - - 24 
คณิตศาสตร ์ - 4 - 4 
คณิตศาสตร์ศึกษา - 5 - 5 
ชีววิทยา - - - - 
เคมีศึกษา - - - - 
เคม ี - 1 - 1 
เคมีอินทรีย ์ - 3 - 3 
เคมีวิเคราะห ์ - 2 - 2 
ฟิสิกส ์ - 7 - 7 
สถิติประยุกต ์ - - - - 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 8 - 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ - 3 - 3 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ), 
12, 13.64%

สาขาวิชาชีววิทยา, 6, 6.82%

สาขาวิชาเคม,ี 14, 15.91%

สาขาวิชาฟิสิกส์, 5, 5.68%

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล, 15, 17.05%

สาขาวิชาจุลชีววิทยา, 0, 0.00%

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงาน
ยุติธรรม, 36, 40.91%

ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำเอก ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมหลักสูตร



หน้า 18  รายงานประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 6225       
 

หลักสูตร ปริญญำบัณฑิต ปริญญำมหำบัณฑิต ปริญญำดุษฎีบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

นวัตกรรมดิจิทัล 
จุลชีววิทยา - - - - 
นิติวิทยาศาสตร ์ - 19 - 19 
คณิตศาสตร์ (นานาชาติ) - - - - 
ชีววิทยา - - 1 1 
เคม ี - - 1 1 
ฟิสิกส ์ - - 2 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

- - - - 

จุลชีววิทยา - - 1 1 
นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม - - 1 1 

รวม 385 52 6 443 
 
 
8.2 ทุนกำรศึกษำ 

คณะฯ ให้การสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  โดยร่วมอยู่ในโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 85 คน  นักศึกษาได้รับเงินสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาและค่าจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวม 15,359,763.40 บาท  ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 292 ทุน 
เป็นจ านวนเงิน 2,588,000 บาท  และคณะฯ ยังได้จัดสรรเงินรายได้ไว้ เพ่ือจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน เป็นเงิน 
105,680 บาท รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของรัฐบาล จ านวน 613 ราย คิดเป็นเงิน 39,293,300 บาท รวมจ านวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษา   
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 57,346,743.40 บาท 

 
ตำรำงท่ี 5  ทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ล ำดับที ่ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 
(ทุน) 

จ ำนวนเงิน (บำท) ประเภททุน 

1 
  
  
  

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 25 7,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 25 6,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 32 5,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 3 3,000/ภาคการศึกษา
(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

2 
  

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร ์ 1 13,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 
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ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+
ค่าธรรมเนียม 

1 37,000/ภาค
การศึกษา (ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษา 100,000/ปี 4 รวม 200,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษา 40,000/ปี 1 20,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ภาคละ 19,000 
บาท 

10 รวม 190,000/ภาค
การศึกษา (ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

3 
  
  

ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 1 13,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+
ค่าธรรมเนียม 

1 43,000/ภาค
การศึกษา (ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษา 100,000/ปี 1 50,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

ไม่ต่อเนื่อง 

4 ทุนโครงการ วมว. 1 20,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

 

ไม่ต่อเนื่อง 

5 
  
  
  

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 25 7,000/ภาคการศึกษา 
(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 25 6,000/ภาคการศึกษา
(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 33 5,000/ภาคการศึกษา
(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ 3 3,000/ภาคการศึกษา
(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

6 
  
  
  
  

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร ์ 1 13,000/ภาค
การศึกษา(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+
ค่าธรรมเนียม 

1 37,000/ภาค
การศึกษา (ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษา 100,000/ปี 3 รวม 150,000/ภาค
การศึกษา(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษา 40,000/ปี 1 20,000/ภาค
การศึกษา(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ภาคละ 19,000 
บาท 

10 รวม 190,000/ภาค
การศึกษา (ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

7 
  
  

ทุนการศึกษาตามโครงการโอลมิปกิวิชาการโดยวิธีพิเศษ 1 13,000/ภาค
การศึกษา(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว+ค่าหน่วยกิต+
ค่าธรรมเนียม 

1 19,000/ภาค
การศึกษา (ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

ทุนประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษา 100,000/ปี 1 50,000/ภาค
การศึกษา(ต้น) 

 

ไม่ต่อเนื่อง 
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8 ทุนโครงการ วมว. 1 20,000/ภาค
การศึกษา(ปลาย) 

ไม่ต่อเนื่อง 

9 ทุนบริจาคจากรศ.ดร.วัชรพงษ์-รศ.ดร.นวรตัน์ อนันต์ช่ืน 2 5,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
10 ทุนบริจาคจากคณุธ ารงชัย  ธนวุฒิกูร (SC 23) 2 5,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

11 รางวัลเรยีนด ี 34 3,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
12 ทุนการศึกษา "บรูซ สกอตต์" 11 3,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

13 รางวัลการศึกษาจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 2 5000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
14 ทุนจากเงินบริจาคให้เช่าชุดครุยวทิยฐานะฯ 2 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
15 ทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภบิาล 2 15,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

16 
  

ทุนภูมิพล -  ประเภทเรยีนด ี 1 เข็มที่ระลึก ไม่ต่อเนื่อง 
             -  ประเภทส่งเสริมการศึกษา 1 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

17 ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
18 ทุนจากเงินบริจาคจากการประมลูถ่ายภาพฯ 1 5,000ปี ไม่ต่อเนื่อง 
19 ทุนการศึกษา กองทุนส่งศรี-อวย  1 5,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
20 ทุนการศึกษา เพชรกรรพมุ  2 10,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 
21 

  
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่

นักศึกษาลงทะเบียนจริง 
ต่อเนื่อง 

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 5 ค่าครองชีพ ต่อเนื่อง 
22 ทุนบุญรอดพัฒนานิสตินักศึกษา 1 25,000/ปี ต่อเนื่อง 

23 ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน 1 56,000/ปี ต่อเนื่อง 
24 ทุนการศึกษาเทวารายา 1 5,000/ปี ต่อเนื่อง 
25 ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 1 40,000/ปี ต่อเนื่อง 

26 ทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอรไ์รซิ่ง จ ากัด 3 30,000/ปี ต่อเนื่อง 
27 ทุนการศึกษา ทุน แอล.เอส.เอฟ 1 8,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

28 ทุนการศึกษา ทุน จันทร์จุฑา เบญจพลากุล 1 8,000/ปี ไม่ต่อเนื่อง 

 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนเงินค่ำจ้ำงนักศึกษำท ำงำนจ ำแนกตำมภำควิชำ/หน่วยงำน 

ภำควิชำ / หน่วยงำน 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

ภำคกำรศึกษำต้น ภำคกำรศึกษำปลำย 
ส านักงานคณบด ี 15,280 27,560 
ภาควิชาคณติศาสตร ์ 5,760 6,920 
ภาควิชาเคม ี 0 3,200 
ภาควิชาชีววิทยา 2,640 6,320 
ภาควิชาฟิสิกส ์ 4,360 6,240 
ภาคคอมพิวเตอร ์ 0 9,440 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 4,680 13,280 
รวมค่ำจ้ำงทั้งหมด 32,720 72,960 
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8.3 กำรได้รับรำงวัลของนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

ชื่อนักศึกษำ รหัส นศ. ชื่อศิษย์เก่ำ รหัส นศ. ชื่อรำงวัล 
นางสาวช่อผกา  สอนทา 
(สถิติ ป.ตรี) 

07580296     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานเร่ือง I'rice 
logistech ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 19 

    นายกัมปนาท  แกว้ใหญ ่
(เคมี ป.ตรี) 

07560139 รางวัลงานวิจัยประเภทดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง เซนเซอร์
การเปล่งแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่
เคลือบผิวด้วยกรดไทโอไกลโคลิก ส าหรับการวิเคราะห์
ปริมาณฮีสตามินในอาหาร จากการประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate School 
Conference 2019 

    นางสาวกาญจนา  สุราภา 
นางสาวสิริประภัสสร์  
ระย้ายอ้ย 
นางสาวศศิธร  สายแก้ว 
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ป.โท) 

53311302 
55311326 
55311324 

รางวัลการน าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ระดับ
ชมเชย ในหัวขอ้เรื่อง การประยุกต์ปุย๋หมักเพื่อเป็น
อาหารเสริมต่อการเพาะเห็ดฟาง : การลดของเสียทาง
การเกษตรด้วยวิธกีารหมกัปุ๋ย และการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตด้วยการเพาะเห็ด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเทคโนโลยี จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจยัสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ครั้งที่ 13 
"ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน" 

นางสาวขนิษฐา  ศรีสุวรรณ 
(จุลชีววิทยา ป.ตรี) 

07600541     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแขง่ขันกีฬา
แบดมินตันหญิงเดี่ยว ในโครงการแข่งขันกีฬาและ
วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ ์(โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 16 
"ฟ้ามุ่ยเกมส"์ 

นายสุรพงษ์  พงศ์นรินทร์ 
นายซัลมาน  ยะบะกา    
นายภวูเนตร  ลวณะคุปต ์
นายปฐมพงศ์  มุ่งสุขใจ 
นายนัทธพงศ์  ล้อมน้ า 
นายชุติพนธ์  อเนกธนโรจน์กุล 
นายเทียนชยั  บัวพา 
นายเสกข์  บวัเจริญ 
(จุลชีววิทยา ป.ตรี) 

07600591 
07600544 
07590598 
07590216 
620710703 
07610780 
07610515 
620720050 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันฟุต
ซอลชาย ในโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการจุล
ชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 16 "ฟ้ามุย่เกมส์" 

นายศุภกิตติ ์ เหมลา 
นายธนาวุฒิ  จันทร์เพ็ญ 
นางสาวนันทนัช  เลิศประเสริฐ 
(จุลชีววิทยา ป.ตรี) 

07600582 
07610519 
07590589 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขัน
เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  ในโครงการแข่งขัน
กีฬาและวิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ ์(โคโลนีเกมส์) 
ครั้งที่ 16 "ฟ้ามุ่ยเกมส์" 

นางสาวสมฤทัย  พยานอน 
นางสาวกรกมล  อกัษร 
นางสาวณีรนุช  ทองกัณฑ ์
(จุลชีววิทยา ป.ตรี) 

07590146 
07590569 
07590582 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขัน
โปสเตอร์  ในโครงการแข่งขันกีฬาและวชิาการจุล
ชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 16 "ฟ้ามุย่เกมส์" 

    นางประวิตา  ษรบัณฑิต 
(ฟิสิกส์ ป.ตรี) 

0757232 รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

    นายวิศรุต  ศรีนวล 
(ฟิสิกส์ ป.ตรี) 

0747258 รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

    นางสาวธารทิพย ์ สอดส ี
(ฟิสิกส์ ป.ตรี) 

0747225 รางวัล ครูดีเด่น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

    นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย 
(ฟิสิกส์ ป.ตรี) 

0746224 รางวัล ครูดใีนดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 
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    นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย 

(ฟิสิกส์ ป.ตรี) 
0746224 รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
    นายไพฑูรย์  ประเสริฐยิ่ง 

(เคมี ป.ตรี) 
07550096 รางวัล Outstanding Poster Presentation Award  

จากการประชุมวิชาการ Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 
2020) 

นายกิตติศักดิ์  ธรรมาภิชัย 
(เคมี ป.โท) 

60317201 
07560141 

   รางวัล Outstanding Poster Presentation Award 
ในหัวข้อเร่ือง Synthesis of an Aryl Analog of 
Tabertinggine Featuring Ene-yne Metathesis 
จากการประชุมวิชาการ Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 
2020) 

นางสาวเกษมสิริ  โฆษะบด ี
(เคมี ป.ตรี) 

07590172     รางวัล Metrohm-CST Young Chemist Award 
2019 ในหัวข้อเร่ือง Development of 
electrochemical methods for determination of 
p-hydroxybenzoic acid in cosmetic and 
pharmaceutical products จากการประชุมวิชาการ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2020) 

นางสาวณัฐกาญจ ์ เสมาเพชร ์
(เคมี ป.ตรี) 

07590194     รางวัล Outstanding Poster Presentation Award 
ในหัวข้อเร่ือง Energy Conversion Efficiency of 
Quasi-2D Perovskite Thin Films จากการประชุม
วิชาการ Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2020) 

นายประวิทย ์ สมาคม 
นายอนุชา  ซังยืนยง 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580561 
07580601 

    รางวัลชนะเลิศระดับ Excellent Paper Award ใน
ผลงาน "ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดย
อารมณ์บนใบหน้าและการคลิกเมาส์" จากกลุ่ม 
Software Engineering ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 
(AUCC2020) 

นายวันชยั  เทียนธนะวัฒน ์
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07590542     รางวัลชนะเลิศระดับ Excellent Paper Award ใน
ผลงาน "ต้นแบบการตรวจจบัท่าวิ่งที่ส่งผลต่อการ
บาดเจ็บ" จากกลุ่ม Computational Intelligence ใน
งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นายไพรัตน์  อติชาต 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07590530     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น" จากกลุ่ม 
Computational Intelligence ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพวิเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
8 (AUCC2020) 

นายธนดล  ซุยนันท ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590650     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "เว็บแอพพลิเคชันรองรับทุกอุปกรณ์ส าหรับ
ตรวจอาการตาบอดสีเบื้องต้นพร้อมวิเคราะห์
พฤติกรรมการมองระหว่างท าการทดสอบ" จากกลุ่ม 
Information Technology ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพวิเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
8 (AUCC2020) 
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นางสาวสิริรัตน์  ธีรพันธุ์เสถียร 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590691     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "English2Thai Movie แปลภาษาจากบท
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ" จากกลุ่ม Computational 
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวจิราณี  ฉวีรัตน์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580535     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก" จากกลุ่ม Computer 
Education ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวชุติกาญจน์  สุขสุด
ประเสริฐ 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07580425     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบอกพกิัด
ผูร้ับจดหมายหรือพัสดุ" จากกลุ่ม Business 
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวจิรพสิริ  แกว้ประชา 
นางสาวจวิารีย ์ อาด า 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07560606 
07560548 

    รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การจ าแนกประเภทโรคเชื้อราของใบ
ยางพาราดว้ยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย" จากกลุ่ม 
Computational Intelligence ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพวิเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
8 (AUCC2020) 

นางสาวสุปรีญา  เลิศปาน 
นางสาวอรพิมล  วชิรพงษ์ไพบูลย ์
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07580476 
07590565 

    รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "ระบบแจ้งเตือนการเป็นสัดในโค" จากกลุ่ม 
Data Science and Analytics ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพวิเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
8 (AUCC2020) 

นายพุฒิพงษ์  สินภู ่
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07570530 นายธนวัฒน์  โพธิ์น้อยยัง 
นายภาคภูมิ  ดิษยมาลย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580435 
07580457 

รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า
ในวัยรุ่นเบื้องต้น" จากกลุ่ม Information 
Technology ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวกันตพร  เปรมปรีสุข 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590622 นางสาวเบญจพร  แย้มด ี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07570651 รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การฝึกแต่งประโยคและสภุาษิตส านวนไทย
ในรูปแบบเกม" จากกลุ่ม Computer Education ใน
งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นายวธิวินท ์ กุลธรรมโยธิน 
นายวศิน  บากไธสง 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590686 
07590685 

    รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "ระบบชั้นหนังสือแนะน า" จากกลุ่ม 
Business Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 
(AUCC2020) 

นายเขมทัต  ศิริขวัญพงศ์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580414 นายอิสระ  โคตรวิชยั 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580486 รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การวิเคราะหข์้อความจากโซเชียลมีเดียที่มี
ต่อศิลปินด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก กรณีตัวอย่าง 
BNK48" จากกลุ่ม Data Science and Analytics ใน
งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 
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นายไพสิฐ  วัฒนภัทราภรณ์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590673     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "การเพิ่มประสิทธภิาพการตรวจจับปา้ย
ส าหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้เทคนิคการขยายภาพ" 
จากกลุ่ม Computational Intelligence ในงาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวธัญชนก  มะหังสา 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580555     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award 
ในผลงาน "ระบบคัดเลือกภาพสวยของสินค้าแบรนด์ 
BoxJourney โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก" จาก
กลุ่ม Business Intelligence ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพวิเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 
8 (AUCC2020) 

นายพงศธร  วงศ์จีน 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580450     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การตรวจติดตามและแจ้งเตือนแนวโน้มของ
ข้อความจากโซเชียลผ่านชอ่งทาง LINE CHATBOT 
กรณีศึกษาวง BNK48" จากกลุ่ม Business 
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นายพงษ์ศักดิ์  เพชรมา 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07590517     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การใช้เทคโนโลยีโพลีกอตในระบบการขาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ กรณีศึกษาระบบการขายผัก
ปลอดสารพิษ" จากกลุ่ม Information Technology 
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวอรณิชา  เพ็ชรรัตน์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07580604     รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การตรวจจับ BIB ดว้ยการวิเคราะห์รูปภาพ
โดยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน" จากกลุ่ม Data 
Science and Analytics ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 
(AUCC2020) 

นายนนทวัฒน ์ สุชาตวุฒิ 
นายไอรวินทร์  พูนศรีธนากูล 
(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

07570504 
07570565 

    รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การตรวจนบัยานพาหนะบนถนนด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด" จากกลุ่ม Computational 
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นางสาวอชิรญา  อนุตรวัฒนกุล 
นางสาวพรชนก  อิสระวัฒนา 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

07570555 
07570664 

    รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบริหาร
จัดการรายวิชาโครงงานวิจัย" จากกลุ่ม Computer 
Education ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020) 

นายจิรกฤต  เกษดี 
นางสาวเพชรรัตน์  สิริศักดิ์วิสุทธิ ์
นายสุกฤษฎิ์  ชนรดีณิชกุล 
(เคมี ป.ตรี) 

07600150 
07600202 
07600228 

  รางวัลชนะเลิศ Bonding Test จากการเข้ารร่วมแข่ง
กีฬาเคมีสัมพันธ์ Bonding Games ประเภทตอบ
ปัญหาวิชาการด้านเคมี 

    นายเกรียงไกร  สังข์ทอง 07500557 
54313210 

รางวัล "ครูผู้มีผลงานนวัตกรราการจัดการเรียนการรู้
ดีเด่น" ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เฉลิมราชย์
องค์ราชา พยหุยาตรา สายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระ
บรมราชูปภัมภ์ฯ" การแสดงผลงานของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 
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ชื่อนักศึกษำ รหัส นศ. ชื่อศิษย์เก่ำ รหัส นศ. ชื่อรำงวัล 
    นายณัฐภัทร  กิตติวุฒิเจริญ

กุล 
นางสาวสโรชา  จันทรปรุง 
(ชีววิทยา ป.ตรี) 

07590089 
07590148 

ยกยอ่งชมเชยในการท าความดี (เก็บกระเป๋าสตางค์
และน าส่งคืนให้เจ้าของ) 

 
8.4   กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตส านึกรับผิดชอบสังคมผ่านพันธกิจในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมด้าน
วิชาการแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์การท ากิจกรรมด้านต่างๆ ในสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา
สนับสนุนให้จัด / เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ จ านวน 94 โครงการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 3,587,687.17 บาท โดยจ าแนกกิจกรรมเป็น ดังนี้ 
 
กิจกรรมวิชำกำร จ ำนวน 60 โครงกำร 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 

2562 และโครงการวันแรกพบ (SCSU 1st Impression) 
คณะวิทยาศาสตร ์

2. โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

คณะวิทยาศาสตร ์

3. โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ เพื่องานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 คณะวิทยาศาสตร ์
4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร ์
5. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม

พัฒนาความรู้ประสบการณ์ศิษย์เก่าเพื่อความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 และงานรับขวัญบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร ์

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าองค์กรเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และโครงการสัมมนาผู้น าองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1 "ศึกษาดูงาน
โครงการหลวงในภาคเหนือ การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 

คณะวิทยาศาสตร ์

7. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 "TOEIC 
Introductory Course" 

คณะวิทยาศาสตร ์

8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอ าลาสถาบัน โครงการมหกรรมการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา และอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 7 

คณะวิทยาศาสตร ์

9. โครงการเพื่อนติวเพื่อน  คณะวิทยาศาสตร ์
10. โครงการนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาคณติศาสตร ์
11. โครงการพี่น้องร่วมใจติวภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาคณติศาสตร ์
12. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาคณติศาสตร ์
13. โครงการบรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรม การเงิน และนวัตกรรมดิจิทัลฯ ภาควิชาคณติศาสตร ์
14. โครงการอบรม เรื่อง การสอนทักษะการคิด ภาควิชาคณติศาสตร ์
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง การเข้าร่วมและน าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ภาควิชาคณติศาสตร ์
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลผลค าส าเร็จรูป LaTex 

ระดับกลาง 
ภาควิชาคณติศาสตร ์
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17. โครงการแนะแนวและเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาควิชาคณติศาสตร ์
18. โครงการประมวลรายวิชาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ปรับปรุงปี 2560 ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2562 
ภาควิชาคณติศาสตร ์

19. โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท - เอก ประจ าภาคปลาย              ปี
การศึกษา 2562 

ภาควิชาคณติศาสตร ์

20. โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้โดยผู้มีประสบการณ์ทางสาขาวิชาเคมี   ครั้งที่ 
1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ภาควิชาเคม ี

21. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาเคม ี

22. โครงการคลินิกเคมี ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคม ี

23. โครงการเคมีสนุก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562) ภาควิชาเคม ี

24. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคม ี

25. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคม ี

26. โครงการ Chemistry in School ภาควิชาเคม ี

27. โครงการ Chemistry in School ครั้งท่ี 2 ภาควิชาเคม ี

28. โครงการการเข้าร่วมและเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ การประชุมวิชาการ 
Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020) 

ภาควิชาเคม ี

29. โครงการสร้างเสรมิประสบการณน์อกสถานท่ี ภาควิชาเคม ี

30. โครงการเคมีมืออาชีพ ภาควิชาเคม ี

31. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 
32. โครงการนิทรรศการของภาควิชาชีววิทยา ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาชีววิทยา 
33. โครงการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการท าวิจัยทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 
34. โครงการ Chatting Away Café ภาควิชาชีววิทยา 
35. โครงการชีวะรักน้อง ภาควิชาชีววิทยา 
36. โครงการแนะแนวการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฟิสิกส ์
37. โครงการครูฟิสิกส์กับไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการสอนฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส ์

38. โครงการชมปรากฏการณส์ุรยิุปราคากับภาควิชาฟิสิกส ์ ภาควิชาฟิสิกส ์

39. โครงการ English Conversation club "อิงลิช เมาท์มอย" ภาควิชาฟิสิกส ์

40. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
41. โครงการ The Apprentice 62 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

42. โครงการการส่งเสรมิวิชาการด้านเคมี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีการศกึษา 2562 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

43. โครงการศึกษานอกสถานท่ีวิชาปฏิบัติการนเิวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

44. โครงการสัมมนาร่วมระดับบณัฑติศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ระหว่าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

45. โครงการเตรยีมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

46. โครงการเตรยีมความพร้อมในการน าเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยส าหรบันักศึกษาปริญญาตรี 
ภาควิชาสถิติ ปีการศึกษา 2562 

ภาควิชาสถิต ิ

47. โครงการเชื่อมความสมัพันธ์ระหวา่งอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถิติ ภาควิชาสถิต ิ

48. โครงการเขยีน Resume ส าหรบัการสมคัรงาน ภาควิชาสถิต ิ

49. โครงการเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงาน ภาควิชาสถิต ิ

50. โครงการอบรมการติดตั้งและใช้งาน Linux เบื้องต้น ภาควิชาคอมพิวเตอร ์
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51. โครงการอบรม Basic Web Programming เพื่อการสร้างแอปพลเิคชัน ภาควิชาคอมพิวเตอร ์
52. โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย The 8th Asia 

Undergradutate Conference on Computing (AUC2-2020) 
ภาควิชาคอมพิวเตอร ์

53. โครงการอบรม Java Spring Boot Framework ภาควิชาคอมพิวเตอร ์
54. โครงการ A New Journey and Beyond ภาควิชาคอมพิวเตอร ์
55. โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
56. โครงการเสรมิความรู้เตรียมตัวสอบ ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
57. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าเอกสารอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม EndNote X8 

ประจ าปีการศึกษา 2562" 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

58. โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการท างานและศึกษาตอ่ ครั้งท่ี 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
59. โครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล หลักสตูรวิทยาการข้อมูล 
60. โครงการ TED Talk Data Science Inspire หลักสตูรวิทยาการข้อมูล 
กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน 6 โครงกำร 
1. โครงการ SC League for Charity 2020 คณะวิทยาศาสตร ์
2. โครงการสานสมัพันธ์บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร ์ ภาควิชาคณติศาสตร ์
3. โครงการกีฬาเคมสีัมพันธ์ (Bonding Games) ครั้งท่ี 19 ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคม ี
4. โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ ครั้งท่ี 26 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5. โครงการการแข่งขันกีฬาสถิตสิัมพนัธ์ (Fortran Game) ครั้งท่ี 41 ภาควิชาสถิต ิ
6. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการ

จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) ครั้งท่ี 16 ฟ้ามุ่ยเกมส ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 8 โครงกำร 
1. โครงการ Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร ์
2. โครงการคาราวานวิดยา Bus to School and School to University ปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร ์
3. โครงการวิดยารักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์
4. โครงการวิดยาปันสุข คณะวิทยาศาสตร ์
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ใสใ่จสังคม ภาควิชาเคม ี
6. โครงการฟสิิกส์จติอาสาพัฒนา ภาควิชาฟิสิกส ์
7. โครงการจลุชีววิทยาจิตอาสา Cleaning Day ครั้งท่ี 1 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
8. โครงการจลุชีววิทยาปันน้ าใจสูร่ั้วโรงเรียนปีท่ี 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม จ ำนวน 9 โครงกำร 
1. โครงการเด็กวิดยาใส่ใจ ขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนน และโครงการอบรมและจัดท าใบขับขี่

รถจักรยานยนต ์
คณะวิทยาศาสตร ์

2. โครงการเด็กวิดยาใส่ใจ ขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนน และโครงการอบรมและจัดท าใบขับขี่
รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 2 

คณะวิทยาศาสตร ์

3. โครงการ Good Bye Senior SC45 คณะวิทยาศาสตร ์
4. โครงการบณัฑิตใหม่เยีย่มบ้าน ภาควิชาเคม ี
5. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเคมี ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคม ี
6. โครงการอ าลาเคมีทับแก้ว ปีการศกึษา 2562 ภาควิชาเคม ี
7. โครงการจดังานแสดงกตเวทิตาจติแด่บุคลากรผูเ้กษียณอายุราชการ ภาควิชาชีววิทยา ปี

การศึกษา 2562 
ภาควิชาชีววิทยา 

8. โครงการ M.Sc. (Envi) Reunion 2019 คิดถึงฉุดใจ ฉุดไว้ไม่ไหวแลว้ววว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
9. โครงการรับขวัญบณัฑิต ภาควิชาคอมพิวเตอร ์
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 11 โครงกำร 
1. โครงการท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563 และงานท าบุญครบรอบการก่อตัง้ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
คณะวิทยาศาสตร ์

2. โครงการน้อมจิตวันทา วิดยาบูชาครู 128 ปี ศิลป์วิญญู ร่วมเชิดชูปูชนียาจารย์ พิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะวิทยาศาสตร ์

3. โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร ์
4. โครงการงานเทศกาลหนังวิดยา ศลิปากร คณะวิทยาศาสตร ์
5. โครงการดนตรีในสวนครั้งที่ 14 บทเพลงรักฤดูหนาว คณะวิทยาศาสตร ์
6. โครงการ Freshy Night คณะวิทยาศาสตร ์
7. โครงการท าบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี 2562 ภาควิชาคณติศาสตร ์
8. โครงการวาดวิทย์ 10 ภาควิชาเคม ี
9. โครงการบรูณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฟิสิกส ์
10. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์วันข้ึนปีใหม่ พ.ศ.2563 ภาควิชาฟิสิกส ์
11. โครงการสานสมัพันธ์วันปีใหม่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร ์

 
8.5  อำจำรย์และบุคลำกร  
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย และอาจารย์ตามโครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น 266.5 คน  จ าแนกเป็น  
 ข้าราชการ 
  สายวิชาการ       20    อัตรา 
  สายวิชาชีพเฉพาะ          4   อัตรา 
 พนักงานมหาวิทยาลัย    
  สายบริหาร       1 อัตรา 
  สายวิชาการ                  131    อัตรา 
  สายสนับสนุน     80    อัตรา 

- พนักงานประจ า               58 อัตรา 
- พนักงานชั่วคราว    22 อัตรา 

 ลูกจ้างประจ า       11    อัตรา 
 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย        18 อัตรา 

- ลูกจ้างประจ า           1 อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราว     17 อัตรา 

อาจารย์โครงการจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ   1.5 อัตรา 
(นับตามนิยาม สกอ. ส ารวจข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2563) 
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ตำรำงท่ี 7 จ ำนวนบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภท 

บุคลำกร สำยบริหำร สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวมจ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 
คน - 20 4 24 

ร้อยละ - 7.50 1.50 9.00 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 1 130 58 189 

ร้อยละ 0.38 48.78 21.76 70.92 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - 12 12 

ร้อยละ - - 4.50 4.50 

ลูกจ้างชั่วคราว 
คน - - 17 17 

ร้อยละ - - 6.38 6.38 

พนักงานชั่วคราว 
คน - 1 22 23 

ร้อยละ - 0.38 8.25 8.63 

อาจารย์โครงการจ้างฯ 
คน - 1.5 - 1.5 

ร้อยละ - 0.56 - 0.56 

รวม 
คน 1 152.50 113 266.50 

ร้อยละ 0.38 57.22 42.39 100.00 

 

ตำรำงท่ี 8  จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (คน) จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
ปฏิบตัิงำน

จริง 
ลำศึกษำ

ต่อ 
ลำ

ปฏิบัติงำน รวม 
ไม่มี

ต ำแหน่ง ผู้มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

     ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณิตศาสตร ์ 28.50 - - 28.50 7 18 3 0.50 28.50 
เคม ี 28 - - 28 17 9 2 - 28 
ชีววิทยา 18 - - 18 7 9 2 - 18 
ฟิสิกส ์ 21 - - 21 6 13 1 1 21 
สิ่งแวดล้อม 14 - - 14 4 6 4 - 14 
สถิต ิ 10 - - 10 4 5 1 - 10 
คอมพิวเตอร ์ 20 - - 20 10 9 1 - 20 
จุลชีววิทยา 13 - - 13 7 3 3 - 13 

รวม 152.50 - - 152.50 62 72 17 1.50 152.50 
ร้อยละ     43.42 47.21 11.15 0.98 100 
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ตำรำงท่ี 9  จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมวุฒกิำรศึกษำ 

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย ์

วุฒิปริญญำตร ี วุฒิปริญญำโท วุฒิปริญญำเอก 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
คณิตศาสตร์ - - - - - 2 2 2 2 2 25 25 25.50 25.50 26.50 
เคมี - - - - - 3 3 3 2 2 24 26 25 25 26 
ชีววิทยา - - - - - 2 1 1 1 - 18 17 18 19.5 18 
ฟิสิกส์ - - - - - 3 3 2 1 1 21 21 19.50 20 20 
สิ่งแวดล้อม - - - - - 1 1 1 1 1 13 14 14 13 13 
สถิติ - - - - - 2 1 - - - 10 10 10 10 10 
คอมพิวเตอร์ - - - - - 6 6 4.5 5 5 14.50 15 15 15 15 
จุลชีววิทยา - - - - - - 0 - - - 11 12 12 12 13 

รวม - - - - - 19 17 13.5 12 11 136.50 139 139 140 141.50 
ร้อยละ - - - - - 12.22 10.90 8.85 7.92 7.21 87.78 89.10 91.15 92.11 92.79 

 
 
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 ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งคณะฯ ให้การสนับสนุนทุนแบ่ง
ตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค ์

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ 

- สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะ Matching Fund ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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- ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ช่วยวิจัย จากงบประมาณ
เงินรายได้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 

- ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ช่วยวิจัย จากงบประมาณเงิน
รายได้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 

- ทุนสนับสนุนการเขียนต าราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ 

นอกจากการสนับสนุนในรูปแบบของการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะฯ ยังมีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ควบคุมดูแลและช่วยด าเนินการเพ่ือยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 
Thailand, ESPReL) และมาตรฐานความปลอดภัยอ่ืนๆ สนับสนุนและก ากับภาควิชาและหลักสูตรให้
ด าเนินการตามนโยบาย ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในระดับคณะตามมาตรฐาน 
ESPReL ซึ่งที่ผ่านมามีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานแล้ว จ านวน 5 ห้อง มีศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพง เช่น 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ่ี/แมสสเปคโตรมิเตอร์/เครื่องวิเคราะห์
องค์ประกอบธาตุ (CHNS elemental analyzer) เครื่องวัดพ้ืนที่ผิวและวิเคราะห์รูพรุนของอนุภาค และเครื่อง
วิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน เป็นต้น ซึ่งให้บริการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

ในส่วนของการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะฯ ได้มีกลไกในการ
สนับสนุนเพ่ือกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการวิจัยควบคู่ไป
กับภาระหน้าที่หลักด้านผลิตบัณฑิต โดยมีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

- สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือ พิจารณา
ผลงานวิจัยทั้งในด้านวิชาการ และด้านการใช้ภาษา  ก่อนส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนค่า Page Charges ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
- ให้รางวัลตอบแทนส าหรับผู้ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ และการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท 

- คิดภาระงานให้ส าหรับคณาจารย์ที่ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ โดยคิดภาระงานให้ ส าหรับผู้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่เกิน 10 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์ และ
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ส าหรับผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ คิด
ภาระงานให้ตามประเภทของผลงานที่คณะฯ ก าหนด 

จากการให้การสนับสนุนดังที่กล่าวมา คณะฯ มีโครงการวิจัยใหม่ และโครงการวิจัยต่อเนื่องที่มี
ระยะเวลาด าเนินงานมากกว่า 1 ปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 42 โครงการ เป็นเงิน 27,875,059.83บาท (คิด
เฉพาะงบประมาณที่ได้รับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จ าแนกเป็น 

  แหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

- มหาวิทยาลัยศิลปากร   2  โครงการ      (100,000.00  บาท) 
- คณะวิทยาศาสตร์  23  โครงการ    (3,600,000.00  บาท) 
- ความร่วมมือสนับสนุนวิจัยระหว่าง    2  โครงการ       (900,000.00  บาท) 
  คณะวิทยาศาสตร์ กับ สกสว. 
- แหล่งทุนภายในประเทศ            6*  โครงการ  (4,473,234.83 บาท)  
- แหล่งทุนต่างประเทศ            2  โครงการ    (1,667,260.00 บาท)  
- หน่วยงานภาครัฐ   2  โครงการ    (15,155,550.00 บาท) 
- หน่วยงานเอกชน     6*  โครงการ      (1,979,015.00 บาท) 
  * มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างแหล่งทุนและภาคเอกชน 1 โครงการ 

แผนภูมิแสดงงบประมำณด้ำนกำรวิจัยท่ีได้รับจ ำแนกตำมประเภทแหล่งทุน 

 

 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย แหล่งทุนในประเทศ

แหล่งทุนต่ำงประเทศ หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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นอกจากข้างต้นยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือเป็น
ผู้ช่วยวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 
ทุน เป็นเงิน 2,200,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา)  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ช่วยวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา) สนับสนุนงบประมาณในปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการตามแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 ห้อง เป็นเงิน 180,000 บาท และ
นอกเหนือจากงบประมาณที่คณะฯ ได้จัดสรรเพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับด าเนินการวิจัยแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ  ดังนี้ 

- ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  5  โครงการ (225,000.00 บาท) 
- ให้รางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ  การน าเสนอแบบบรรยาย/แบบ

โปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รางวัลส าหรับผู้มีผลงานวิจัยได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลส าหรับผู้มีผลงานวิจัยได้รับการรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์ รางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
และเป็นแรงจูงใจในการผลิตผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็น
จ านวนเงิน  1,180,250.00  บาท 

- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการ โดยสนับสนุนเป็นค่า 
page charges ในการตีพิมพ์ผลงาน และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานก่อนตีพิมพ์ จ านวน  
162,324.69  บาท   

- ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จ านวน  
87,400.00  บาท 

 

จากงบประมาณด้านการวิจัยที่คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้บุคลากร
ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท าให้บุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในปี พ.ศ. 2562 เป็น
จ านวนทั้งสิ้น  209  เรื่อง โดยจ าแนกเป็น 

       ประเภทผลงำน   ปี พ.ศ. 2562 

-  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑ์ ก.พ.อ.     56  เรื่อง 

-  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.      29  เรื่อง  

-  บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับนานาชาติ      31  เรื่อง 

-  บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติ      80  เรื่อง 

-  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.      10  เรื่อง 

-  ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร         3  เรื่อง 
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และคณาจารย์ของคณะฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ใน
รูปแบบของการน าเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์อีกด้วย 

ด้านการสร้างผลงานสื่อความรู้เพ่ือถ่ายทอดส าหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ คณะฯ เห็น
ความส าคัญโดยส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตต าราที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีต าราที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5 เรื่อง 

 ผลงานของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ          
โดยมีผลงานที่ถูกน าไปอ้างอิงจากการสืบค้นในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
378 เรื่อง  รวมเป็นจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิงทั้งสิ้น 1,030 ครั้ง 
 

แผนภูมิแสดงผลงำนวิชำกำรที่ตีพิมพ์จ ำแนกตำมประเภทกำรเผยแพร่ 

 

 
 

 
  

วำรสำรนำนำชำติ วำรสำรระดับชำติ Proceedings นำนำชำติ
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โครงกำรวิจัยทีไ่ด้เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
( *หมายเหตุ  คิดเฉพาะโครงการที่มีวันที่ท าสัญญาหรือวันได้รับทุนอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกเว้นโครงการที่มี
ระยะเวลาด าเนินงานมากกว่า 1 ปี) 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

1 การสังเคราะห์แบบอิแนนทิโอ และไดอะสเตริโอได
เวอร์เจนท์ ของอนิโดลิซิดนี อรีิทรนา อะมารีลลิดา
เซอี และคอรีแนนเทอัลคาลอยด์ และอนุพนัธ์ที่ไม่
พบในธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.พัลลภ คนัธิยงค ์
 

31 พ.ค. 61 - 
30 พ.ค. 64 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย และ 

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ มศก. 

250,000.00 

2 เปลือกหุ้มของรหัสอาบีเลียนและรหัสควอซีอาบี
เลียนและการประยุกต์ส าหรับรหัสควอนตมั 

ผศ.ดร.สมพงค ์จิตตม์ั่น 30 เม.ย. 62 
- 29 มี.ค. 65 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิัย และกองทนุ

สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม 
และการสรา้งสรรค์ คณะ

วิทยาศาสตร ์

200,000.00 

3 การตรวจพิสจูนน์้ ามันเบนซินบนรองเท้าของผู้ต้อง
สงสัยโดยใช้เทคนิค Gas Chromatography – 
Flame Ionization Detector (GC-FID) 

อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง 1 ก.ค. 62 - 
30 มิ.ย. 63 

กองทุนส่งเสรมิและพฒันา 
คณะวิทยาศาสตร ์

สาขานิติวทิยาศาสตร ์

180,000.00 

4 หลักความแตกต่างแบบปรับปรุงส าหรับวิธี 
เลเวนเบอรก์-มาร์ควอต ์

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล 1 พ.ย. 62 - 
31 ต.ค. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

5 การวิเคราะห์แบบกรีนส าหรับการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณโดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติ : การประยุกต์สาร
สกัดจากดอกกล้วยไม้เป็นอินดิเคเตอร์ส าหรบัการ
ไทเทรตแบบกรด-เบส และเป็นรีเอเจนตเ์ฉพาะ
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณไอออนทองแดง 

อ.ดร.สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม 1 พ.ย. 62 - 
31 ต.ค. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

6 ระยะทางควอไซและฟังก์ชันซ่ึงรักษาระยะทาง ผศ.ดร.ธรรมธาดา  เขมะรัชตก าธร 1 พ.ย. 62 - 
31 ต.ค. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

7 Aza-BODIPY และ [5]helicene เซ็นเซอร์ชนิดใหม่
ส าหรับตรวจวัดปริมาณไอออนปรอท และไอออน
แคดเมียม 

รศ.ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ 1 พ.ย. 62 - 
31 ต.ค. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

8 การเพาะเห็ดมิลคก์ี้ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์โดยใช้เศษ
ไม้กระถินและสารฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
เห็ดมิลค์กี ้

ผศ.ดร.เอกพันธ์ บางย่ีขัน 1 ธ.ค. 62 - 
30 พ.ย. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

9 การสร้างค าถามอัตโนมัติ ส าหรับปัญหาก าหนดเชิง
เส้น 
 

ผศ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
 

1 ธ.ค. 62 - 
30 พ.ย. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

10 การศึกษารูปแบบการตกค้างของยาฆ่าแมลงชนิด 
ไซแอนทรานิลิโพลในแตงเมล่อนและดินโดยการใช้ 
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

อ.ดร.ณิชนันทน์  สิรสุนทร 1 ธ.ค. 62 - 
30 พ.ย. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

150,000.00 

11 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมเส้นใย
ราส าหรับการใช้เป็นวัสดุทางเลอืกจากธรรมชาติ 
 

อ.ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น 
 

1 ธ.ค. 62 - 
30 พ.ย. 63 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

150,000.00 

12 กรุปย่อยจ ากัดของกรุปของการแปลงเศษส่วนเชิง
เส้น 
 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร 1 ก.พ. 63 - 
31 ม.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

13 นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาปฏิบัติการมญิช
วิทยาการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจากดินป้ัน 

ผศ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช 
นายพลเสรส์ รมย์อิสรส 

4 มี.ค. 63 - 
17 มี.ค. 64 

ศูนย์นวัตกรรมการศกึษา 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

50,000.00 

14 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพือ่ส่งเสริม
ให้เรียนรู้และออกแบบการทดลองด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการตั้งโจทย์วิจัย 

อ.ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น 
 

2 มี.ค. 63 - 
18 ต.ค. 63 

ศูนย์นวัตกรรมการศกึษา 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

50,000.00 

15 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลกิ สารฟลาโวนไกล
โคไซด์ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิก์ารยับย้ัง
เอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดจากใบไผ่และชาใบไผ่ 
 

ผศ.ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์ 
 

1 มิ.ย. 63 - 
31 พ.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

16 ศึกษาฟอลลิคูล่าเซลล์สุกรเพาะเลี้ยงแบบปฐมภูมิ
และแบบยาวนาน 
 

รศ.ดร.มยุวา ยงทรัพย์อนันต์ 
 

1 มิ.ย. 63 - 
31 พ.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

17 ผลของกรดเบทูลนิิกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพไป
เป็นเซลล์ในเนื้อเย่ือไขมนัของเซลล์ต้นก าเนดิมีเซน
ไคม์ในระยะที่แตกต่างกนัและกลไกที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ผศ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

18 การสืบหาและจัดจ าแนกกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ล าเลียงธาตุสังกะสีจากรากสู่ยอดมันส าปะหลัง 

อ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

19 การพัฒนาฟิล์มสีบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่มสีีธรรมชาติ
เป็นองค์ประกอบส าหรับใช้ในการประยุกตเ์ป็นบรรจุ
ภัณฑ์; การเตรียมผงสีเลคพิคเมนท์และอิทธพิลของ
ขนาดผงสีที่มีตอ่สมบัติของฟิล์มคอมโพสิต 

ผศ.ดร.สุธินี เกิดเทพ 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

20 การเตรียมเอนไซม์ฟรุกแตนซูเครสกลายตรึงรูปเพื่อ
ใช้สังเคราะห์ฟรุกโตออลิโกแซกคาไรด์ที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

อ.ดร.ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์ 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

150,000.00 

21 การพัฒนาเจลอิเลก็โตรไลต์ของเซ็นเซอร์ทาง
เคมีไฟฟ้าแบบพกพาส าหรับตรวจวัดแอมพิซิลลิน 

อ.ดร.กนกวรรณ เจริญกิจอมร 1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

150,000.00 

22 การพัฒนากลยุทธ์ทีม่ีประสิทธิภาพส าหรับการ
ประมาณค่าพารามิเตอรแ์ละการท านายของตัวแบบ
การเสี่ยงภัยแบบอัตราส่วนค๊อกซ์ 

อ.ดร.อรวรรณ เหลืองสีเพชร 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

150,000.00 

23 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วีดทิัศน์
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสือ่มัลติมเีดีย ในรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

ผศ.ดร.สินีนุช สุวรรณาภิชาติ 1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

50,000.00 

24 การศึกษามโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนในหัวขอ้โครมาโตก
ราฟีแบบกระดาษในวิชาปฏิบัติการชีวเคม ี
 

อ.ดร.วิทวัส หาญดี 
 

1 ส.ค. 63 - 
31 ก.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

50,000.00 

25 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์
ยุคใหม่เบ้ืองต้น 
 

ผศ.ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ 
 

1 ก.ย. 63 - 
31 ส.ค. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

50,000.00 

26 การดัดแปลงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์แบบแทง่นาโน
ด้วยสารสกัดจากฝาง และศึกษาประสิทธิภาพการ
เป็นตัวเร่งปฏิกริิยาด้วยแสง 
 

ผศ.ดร.มนตรี เอี่ยมพนากิจ 
ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต 
 

17 ก.ย. 63 - 
16 ก.ย. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

27 การเตรียมฟิล์มเลเยอร์ดับเบ้ิลไฮดรอกไซด์ ส าหรับ
การดูดซับไอออนประจุลบ 

ผศ.ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต 17 ก.ย. 63 - 
16 ก.ย. 64 

กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
นวัตกรรม และการ

สร้างสรรค ์
คณะวิทยาศาสตร ์

180,000.00 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหลง่ทุนภำยในสถำบัน 4,150,000.00 

 
โครงกำรวิจัยทีไ่ด้รับเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
( *หมายเหตุ  คิดเฉพาะโครงการที่มีวันที่ท าสัญญาหรือวันได้รับทุนอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกเว้นโครงการที่มี
ระยะเวลาด าเนินงานมากกว่า 1 ปี) 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

1 ต าแหน่งของเอนไซม์ PPO และ PAL ที่เกี่ยวข้อง
กับอาการไส้สีน้ าคาลในผลสับปะรดหลังการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ า 

ผศ.ดร.เกียรติสุดา เหลอืงวิลัย 
(ม.เกษตรศาสตร์) 
อ.ดร.สุชารัตน์ สนองเกียรต ิ

1 พ.ค. 61 - 
30 เม.ย. 64 

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

145,928.00 

2 การสังเคราะห์แบบอิแนนทิโอ และไดอะสเตริโอได
เวอร์เจนท์ ของอนิโดลิซิดนี อรีิทรนา อะมารีลลิดา
เซอี และคอรีแนนเทอัลคาลอยด์ และอนุพนัธ์ที่ไม่
พบในธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.พัลลภ คนัธิยงค ์
 

31 พ.ค. 61 - 
30 พ.ค. 64 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย และ 

คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

250,000.00 

3 การขยายตัวของเขตรอ้นและผลกระทบตอ่ภาวะ
แห้งแล้งและน้ าท่วมช่วงมรสุมฤดูรอ้นในอนภุาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 
  
  
  
  

ศ.ดร.เสริม จันทรฉ์าย 
ผศ.ดร.อิสระ มะศริ ิ
ผศ.ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง 
อ.ดร.ดุจดาว จารุจิตติพนัธ์ 
อ.ดร.เพ็ญพร นิม่นวล 
(มทร.รัตนโกสนิทร์) 
อ.ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร 
(GISTDA) 
อ.ดร.ประนมกร ชูศร ี
(ม.คริสเตียน) 

3 ธ.ค. 61 - 
2 ธ.ค. 64 

 
 
 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

 

1,127,306.83 

4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปลกูป่าชายเลนภายใต้
โครงการโตโยต้าปลูกป่าชายเลน 

รศ.ดร.ศศธิร พว่งปาน (จุฬาฯ) 
ผศ.ดร.ตอ่ศักดิ ์ลีลานนัท ์(จุฬาฯ) 
ผศ.ดร.อิชฌกิา ศิวายพราหมณ ์
(จุฬาฯ) 
อ.ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา  
(จุฬาฯ) 
อ.ดร.สุธาทิพย์ อ านวยสิน 
ดร.วิลานี สุชีวบริพนธ ์(สสวท.) 

1 ม.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 64 

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย 

137,235.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

5 การเพิ่มประสทิธิภาพของการผลิต PHB ใน 
Thermosy nechococcus sp. SUBK-1 โดย 
heterologous expression ของเมทาบอลิกยีน 

อ.ดร.อรวรรณ บรริักษ์ 1 มี.ค. 62 - 
28 ก.พ. 64 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิัย และส านกังาน

คณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

100,000.00 
 

200,000.00 

6 โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจกส าหรบัอบ
ยางพารา 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉ์าย 
ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว 
ผศ.ดร.สมเจตน์ ภทัรภานิชชัย 
ผศ.ดร.รุง่รัตน์ วัดตาล 
อ.ดร.อรวรรณ์ อัมพร 
ผศ.ดร.กรทิพย์ โต๊ะสิงห ์

2 มี.ค. 62 - 
24 พ.ค. 63 

กรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนรุักษ์

พลังงาน 

3,195,000.00 

7 Long-Term Effects of Ocean Acidification 
on Growth, Mortality, Physiological 
Response and Bioaccumulation in Asian 
Green Mussel (Perna viridis) in Thailand 

ดร.ยุทธนา ตุ้มนอ้ย 
(ส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ) 
อ.ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย 
นายชิษณุพงศ์ ขรวัทองเขียว  
(ส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ) 

3 เม.ย. 62 - 
4 เม.ย. 66 

International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 

41,000.00 

8 เปลือกหุ้มของรหัสอาบีเลียนและรหัสควอซีอาบี
เลียนและการประยุกต์ส าหรับรหัสควอนตมั 

รศ.ดร.สมพงค์ จติต์มัน่ 30 เม.ย. 62 
- 29 มี.ค. 65 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิัย และกองทนุ

สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม 
และการสรา้งสรรค์ คณะ

วิทยาศาสตร ์

200,000.00 

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 ส าหรบัชุมชน
ผู้ผลิตกล้วยตาก 

ศ.ดร.เสริม จันทรฉ์าย 
ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว  
ผศ.ดร.รุง่รัตน์ วัดตาล  
ผศ.ดร.ประสงค์ ศิรวิงศ์วิไลชาติ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ)  
น.ส.นมิมิตรา ไชยรัตนโชติ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ)  
อ.อภเิษก หงษ์วทิยากร  
ผศ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง  
ผศ.ดร.กรทิพย์ โต๊ะสิงห ์
ผศ.ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง  
ผศ.ดร.สมเจตน์ ภทัรภานิชชัย 
นายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย  
นายณรงค์ พูลแกว้ 

2 ก.ค. 62 - 
22 ธ.ค. 63 

กรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรกัษ์พลังงาน 

11,960,550.00 

10 Research of radiomics features analysis 
relevant to ablation modeling algorithm 

ผศ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ ์ 2 ก.ย. 62 - 
1 ก.ย. 63 

phenoMapper, LLC 
CA, USA 

1,626,260.00 

11 MFM characterization of advanced write 
heads (Phase III) 

ผศ.ดร.บดินทร ์ด ารงศกัดิ ์
น.ส.อจัฉรา เผอืกประพนัธ์ 
(นักศึกษา) 
นายดนุช พลายสถิตย์ (นกัศกึษา) 

2 ต.ค. 62 - 
1 ต.ค. 64 

HGST (Thailand), 
Co., Ltd. 

 

670,000.00 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท)* 

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผกัหวานป่าผง และสีผงจาก
ผักหวานป่าโดยการศกึษาวิธกีารในการท าแห้ง และ
การสกัดที่ส่งผลตอ่คุณภาพของผลิตภัณฑ์  

อ.ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม 
อ.ดร.ณิชนนัทน์ สริสุนทร 
 

26 พ.ย. 62 - 
25 ก.ค. 63 

โปรแกรมสนับสนนุ 
การพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม (ITAP) สวทช. 

บริษัท เก้าศิร ิจ ากัด 

200,000.00 
 

200,000.00 

13 ต้นแบบชุดควบคุมและติดตามการท างานของโคม
ไฟถนนอัจฉริยะ  

ผศ.ดร.บดินทร ์ด ารงศกัดิ์  20 ม.ค. 63 - 
30 เม.ย. 63 

บริษัท จเีนียส กิสโม จ ากัด 110,000.00 

14 การอนรุักษ์เอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์เสมือน
จริง 
 

ผศ.ดร.รชัฎา บุญเต็ม  16 มี.ค. 63 - 
15 มี.ค. 64 

ส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

500,000.00 

15 โครงการวจิัยและพัฒนาโมเดลประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อความภาษาไทยในโดเมนความคิดเห็น
ของพนกังาน 

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ ์
อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

1 เม.ย. 63 - 
31 ต.ค. 63 

บริษัท สเปนเซอร์ สจว๊ต 
สตาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

280,500.00 

16 ชุดโครงการเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมจาก
สุกร: สัตว์เศรษฐกิจ 
  
- ผลของน้ าในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสตัว์ จังหวัด
นครปฐมต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลนเ์พื่องาน
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้น้ าในถุงไข่
สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
  
- การเพาะเลี้ยงแกรนโูลซ่าเซลล์จากถุงไข่สกุรแบบ
ยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพือ่งานวจิัยทาง
เซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ 
  
- ศักยภาพของสารประกอบในน้ าในถุงไข่สกุรจาก
โรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครปฐม ต่อการพฒันาดา้น
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รศ.ดร.มยุวา ยงทรัพย์อนนัต ์
  
  
รศ.ดร.มยุวา ยงทรัพย์อนนัต ์
น.ส.นงนุช ก าลังแพทย์ 
  
  
  
น.ส.นงนุช ก าลังแพทย์ 
รศ.ดร.มยุวา ยงทรัพย์อนนัต ์
  
ผศ.ดร.ธนาพร ชื่นอิ่ม 
รศ.ดร.มยุวา ยงทรัพย์อนนัต ์

1 เม.ย. 63 - 
31 มี.ค. 64 

หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 

และทนุด้านการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา      

การวจิัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) 

ภายใต้ สอวช. 

 
 
 

1,000,000.00 
 
 
 
 

500,000.00 
 
 

700,000.00 

17 Measurement of NFT dimensions using 
fast-scanningatomic force microscopy 

ผศ.ดร.บดินทร ์ด ารงศกัดิ ์
ผศ.ดร.ภาณุพล โขลนกระโทก 
(สจล.) 
นายเลิศศิริ รองสวัสดิ์ (สจล.) 

1 ก.ค. 63 - 
30 มิ.ย. 64 

HGST (Thailand), 
Co., Ltd. 

581,280.00 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหลง่ทุนภำยนอกสถำบัน 23,725,059.83 
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ผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 
International Journal (ISI Web of Science and Scopus) 

1. Limbupasiriporn, J.  Binary codes from Paley graphs of prime-power-square order. 
Discrete Mathematics, Vol. 342(12), Art. No. 111588, December 2019. 

2. Khankrua, R. , Pongpanit, T. , Paneetjit, P. , Boonmark, R. , Seadan, M.  and 
Suttiruengwong, S. Development of PLA/EVA reactive blends for heat-shrinkable film. 
Polymers, Vol. 11(12), Art. No. 1925, December 2019. 

3. Chuen-Im, T. , Suriyant, D. , Sawetsuwannakun, K.  and Kitkumthorn, N.  The 
occurrence of Vibrionaceae, Staphylococcaceae, and Enterobacteriaceae in green 
turtle Chelonia mydas rearing seawater. Journal of Aquatic Animal Health, Vol. 31(4), 
pp. 303-310, December 2019. 

4. Pongsriiam, P. The order of appearance of factorials in the Fibonacci sequence and 
certain Diophantine equations. Periodica Mathematica Hungarica, Vol. 79(2), pp. 141-
156, December 2019. 

5. Ruksasakchai, W., Onphaeng, K. and Worawannotai, C. Game domination numbers of 
a disjoint union of paths and cycles.  Quaestiones Mathematicae, Vol.  42(10) , pp. 
1357-1372, November 2019. 

6. Adema, F.  and Sirichamorn, Y.  Notes on malesian fabaceae ( Leguminosae-
papilionoideae) 20. the genus brachypterum. Blumea: Journal of Plant Taxonomy and 
Plant Geography, Vol. 64(3), pp. 278-279, November 2019. 

7. Suwanrat, S., Ngoprasert, D., Sukumal, N. and Savini, T. Home range, habitat use and 
roost-site selection by lowland female Siamese fireback Lophura diardi in 
Northeastern Thailand.  Raffles Bulletin of Zoology, Vol. 67, pp. 498-509, November 
2019. 

8. Aramrun, K. , Beresford, N.A. , Skuterud, L. , Hevrøy, T.H. , Drefvelin, J. , Bennett, K. , 
Yurosko, C., Phruksarojanakun, P., Esoa, J. , Yongprawat, M., Siegenthaler, A., Fawkes, 
R. , Tumnoi, W.  and Wood, M. D.  Measuring the radiation exposure of Norwegian 
reindeer under field conditions. Science of the Total Environment, Vol. 687, pp. 1337-
1343, October 2019. 

9. Khwaja, H., Buchan, C., Wearn, O.R., Bahaa-el-din, L., Bantlin, D., Bernard, H., Bitariho, 
R. , Bohm, T. , Borah, J. , Brodie, J. , Chutipong, W. , Preez, B. D. , Ebang-Mbele, A. , 
Edwards, S., Fairet, E., Frechette, J.L., Garside, A., Gibson, L., Giordano, A., Veeraswami 
Gopi, G., Granados, A., Gubbi, S., Harich, F. , Haurez, B. , Havmøller, R.W. , Helmy, O. , 
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Kiebou-Opepa, C., Kinnaird, M., Kruger, C., Laudisoit, A., Lynam, A., Macdonald, S.E., 
Mathai, J., Sienne, J.M., Meier, A., Mills, D., Mohd-Azlan, J., Nakashima, Y., Nash, H.C., 
Ngoprasert, D., Nguyen, A., O'Brien, T., Olson, D., Orbell, C., Poulsen, J., Ramesh, T., 
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1. ณัฐชยา สารทวงศ์, ศรัณย์ พรหมสาย, เยาวนุช พรมนวล และ สุจินันท์ มีไล้. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มข้าวผสมกากกาแฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 16, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , นครปฐม, หน้า 3068-
3074, 3-4 ธันวาคม 2562. 

2. วิรัช จั่นหนู, สุภัทรา เดียวเจริญ, ชุติพนธ์ สท้านอาจ, หทัย สวัสดิโภคิน และ จันทร์ดี ระแบบเลิศ. 
การส ารวจและการจ าแนกเชื้ออะมีบาด ารงชีวิตอิสระก่อโรค Naegleria fowleri จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 16, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , นครปฐม, หน้า 2966-
2971, 3-4 ธันวาคม 2562. 

3. ณัฐชยา สารทวงศ์, ศรัณย์ พรหมสาย, เยาวนุช พรมนวล และ สุจินันท์ มีไล้. การประเมินคุณสมบัติ
การเป็นโพรไบโอติกของ Bacillus coagulans KPS-TF02 และ Lactobacillus rhamnosus KPS-
VE9. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 16 , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม, หน้า 2938-2946, 3-4 ธันวาคม 2562. 

4. พงศ์ระวี นิ่มน้อย และ นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. โครงสร้างกลุ่มประชากรแยคทีเรียในน้ าทะเลจากอ่าว
ไทยตอนบน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 
16, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , นครปฐม, หน้า 2841-2842, 3-4 ธันวาคม 
2562. 

5. โชติกา สรวิสูตร, นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระวี นิ่มน้อย. การแยกแอคติโนมัยชีทปฏิปักษ์เพ่ือ
ยับยั้ งการเจริญของ Bipolaris sp. และ Colletotrichum sp. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 16 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน, นครปฐม, หน้า 2826-2832, 3-4 ธันวาคม 2562. 

6. ธนภร สายสิญจน์, นพรัตน์ พวงยิ้มน้อย, สุชาดา จิรสิริสุข, พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม และ เกษศิรินทร์ 
เอกสินิทธ์กุล. การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์และเทปใสด้วยเทคนิคการท า
ให้เป็นไอโดยความร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 16, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , นครปฐม, หน้า 1927-
1933, 3-4 ธันวาคม 2562. 
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7. รัชดำพร คณำวงษ์ และ จิตด ำรง ปรีชำสุข. กินไรบอทระบบโต้ตอบอัตโนมัติส าหรับสั่งและแนะน า
อาหารเพ่ือสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร, หน้า (1-
176)-(1-185), 8 พฤศจิกายน 2562. 

8. Palakhachane, S. , Ketkaew, Y. , Chuaypen, N. , Tangkijvanich, P. , Suksamrarn, A.  and 
Limpachayaporn, P.  The Preliminary studies on the synthesis and the cytotoxicity 
towards HepG2  and Huh7  of a new series of sorafenib analogues:  Replacement of 
aryl urea with a triazole ring.  Proceedings of the 4 5 th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT45), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, pp. 348-358 , 
October 7-9, 2019. 

9. มณีรัตน์ นกยุงทอง และ พรทิพย์ ศรีแดง. เทคโนโลยีสะอาดส าหรับการลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562, โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , 
กรุงเทพฯ, หน้า 21-28, 24 กันยายน 2562. 

10. อรพินท์ จูนีนารถ, ศรัณยพร มำกทรัพย์ และ กุลนำถ อบสุวรรณ . ผลของโพรลีนต่อการเติบโต
ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ ของกล้วยไม้สกุลหวายโจแดงในหลอดทดลอง. การประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม, หน้า 1991-1997, 11-12 กรกฎาคม 
2562. 

11. อรพรรณ โตงาม, ศรัณยพร มำกทรัพย์ และ กุลนำถ อบสุวรรณ. ผลของกรดซิลิซิคต่อการเติบโต
ของกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ Sonia ‘Red Jo’ เมื่อได้รับสภาวะความเครียดเกลือในหลอดทดลอง. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม, หน้า 1986-1990, 
11-12 กรกฎาคม 2562. 

12. วัชรพันธ์ ทองจันทา และ สืบสกุล อยู่ยืนยง. รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปัญหา
ปลายเปิด เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม, หน้า 107-114, 11-12 กรกฎาคม 2562. 

13. นนท์ชัย ขุนวิเศษ และ สืบสกุล อยู่ยืนยง . รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถ ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม, หน้า 99-106, 11-12 กรกฎาคม 2562. 

14. สืบสกุล อยู่ยืนยง และ เนรมิต ธานีพูน. วิธีเชิงวิเคราะห์โดยใช้การแปลงฮังเคิลในการค านวณ
สนามแม่เหล็กที่ตอบสนองจากพ้ืนดิน  3 ชั้นที่มีสภาพน าไฟฟ้าของชั้นบนแปรเปลี่ยนแบบไบโนเมียล. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม, หน้า 74-81, 11-
12 กรกฎาคม 2562. 

15. ชนาภัทร์ สุทธิพันธ์ และ พรทรัพย์ พรสวัสดิ์. วิธีของฮวนส าหรับวิธีเรกกูลาไรเซชันเชิงก ากับแบบ
ปรับปรุงของปัญหาอิลล์โพสแบบไม่เชิงเส้น. การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์
ประจ าปี 2562, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, หน้า 238-255, 27-28 มิถุนายน 2562. 

16. ชาคริต พงษ์ไทย, สมพงค์ จิตต์ม่ัน และ มำลินี ชัยยะ. การสร้างรหัสคู่กันเติมเต็มแบบแอร์มีต. การ
ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2562, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 209-220, 27-28 มิถุนายน 2562. 
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17. นิตรา ต่อมค า, กนกพร สว่ำงแจ้ง และ กมลชนก พำนิชกำร. การเก็บกักคาร์บอนของป่าชายเลน
คลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4, โรงแรมรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร, หน้า 682-690,  26-28 มิถุนายน 
2562. 

18. จิดาภา ทองทวี, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง และ ศุภชัย ศุภลักษณ์นำรี. ความเข้าใจและความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ต่อการป้องกันและรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ. การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, โรงแรมชลจันทร์
พัทยารีสอร์ท, ชลบุรี, หน้า 1286-1292, 26-28 มิถุนายน 2562. 

19. ธนำพร ชื่นอ่ิม, อภิวัฒน์ ลาภอ านวยทรัพย์ , พิมพ์นภา ณีศะนันท์ และ วรัญญู พูลสวัสดิ์. การ
วิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโนและวิวัฒนาการของโดเมนในโปรตีน hnRNP A1 ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และปลา. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า  P129-P136, 13-14 มิถุนายน 2562. 

20. รุ่งรัตน์ วัดตำล, สมเจตน์ ภัทรพำนิชชัย, อิสระ มะศิริ, กรทิพย์ โต๊ะสิงห์, สุมำมำลย์ บรรเทิง และ 
อรวรรณ์ อัมพร. การประเมินสมรรถนะของแบบจ าลองส าหรับค านวณแสงสว่างรวมบนพ้ืนเอียงจาก
แสงสว่างรวมบนพ้ืนราบ. การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
นครปฐม, หน้า  P100-P106, 13-14 มิถุนายน 2562. 

21. ศิริวรรณ สมจิตต์, นภวรรณ รัตสุข และ ดาวรุ่ง สังข์ทอง. อิทธิพลของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของ
เจลคอนเด้นซ์แทนนิน ต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียนต์กรีน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48, มหาวิทยาลัยศิลปากร , นครปฐม , หน้า S629-S637, 13-14 
มิถุนายน 2562. 

22. สุนิษา แขกฮู้ และ อิสระ มะศิริ. การพัฒนาแบบจาลองสเปกตรัมรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในสภาพ
ท้องฟ้าทั่วไปโดยใช้ข้อมูลภาคพ้ืนดินและข้อมูลดาวเทียม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48, มหาวิทยาลัยศิลปากร , นครปฐม , หน้า S432-S439, 13-14 
มิถุนายน 2562. 

23. ภัทรธิดาพร ทวีสุข, กิตติศักดิ์ เหมือนดาว และ มูฮ ำหมัด นิยมเดชำ. การท าให้บริสุทธ์และหาปริมาณ
ต่ าสุดของไมทราไจนีนจากใบกระท่อมด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง. การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า S353-
S364, 13-14 มิถุนายน 2562. 

24. ปรารถนา ไหลวารินทร์ และ สุมำมำลย์ บรรเทิง. การพัฒนาแบบจ าลองอย่างง่ายส าหรับค านวณรังสี
รวมจากดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ. การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, หน้า S320-S326, 13-14 มิถุนายน 2562. 

25. นันทิกา ดีล้อม, สุพรรณญิกำ เส็งสำย และ โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธำ. ผลของสารอินทรีย์ต่อการชักน า
ให้เกิดยอดทวีคูณในไผ่ปักกิ่ง (Dendrocalamus sp.). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48, มหาวิทยาลัยศิลปากร , นครปฐม , หน้า S303-S310, 13-14 
มิถุนายน 2562. 

26. ธิดารัตน์ แซ่หยี และ ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์ . การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการใช้บริการ
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ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า S213-219, 
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วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, 
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สมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48, 
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ในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต ที่ 4 สถานีในภูมิภาคหลักของประเทศไทย. การประชุม
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42. วิชญา บุญแจ้ง และ วิภำวรรณ เล้ำอรุณ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบส าหรับ
การทดสอบความแตกต่าง ของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน ส าหรับข้อมูลแบบลิ
เคิร์ท. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ ประจ าปี  พ.ศ. 2562, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, หน้า 77-88, 14 พฤษภาคม 2562. 
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หน้า 1620-1627, 22-24 มีนาคม 2562. 

53. นิธินันท์ กีรติยุทธไพศาล, จุฑามาศ ศรนารายณ์ และ สิรักข์ แก้วจ ำนงค์. การพัฒนาต้นแบบระบบ
ติดตามต าแหน่ง โดยใช้เครือข่าย NB-IoT. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1569-1575, 22-24 มีนาคม 
2562. 

54. ไพลิน มาศรี, สัจจำภรณ์ ไวจรรยำ และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์. แพลตฟอร์มส าหรับการตรวจสอบและ
การแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในพาราโบลาโดม. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1531-1538, 
22-24 มีนาคม 2562. 

55. นฤภร คุสินธุ์, วรดา เกิดอยู่, เบญจพร แย้มดี และ ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. การพัฒนาระบบสมาร์ท
ฟาร์ม กรณีศึกษาฟาร์มไก่. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง
ที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1524-1530, 22-24 มีนาคม 2562. 
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56. พิพัฒน์พล สาลียงพวย, จิตตานันท์ ศรีสวัสดิ์ และ โอภำส วงษ์ทวีทรัพย์. การพัฒนาระบบเลี้ยงและ
ดูแลนกกระทาแบบครบวงจรด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1492-1499, 
22-24 มีนาคม 2562. 

57. อนุวัฒน์ เดบุญ, พุฒิพงษ์ สินภู่, อรวรรณ เชำวลิต และ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ. ต้นแบบระบบแจ้งส่งตัว
ผู้ป่วยสูงอายุฉุกเฉิน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1380-1386, 22-24 มีนาคม 2562. 

58. ภาณุวิชญ์  เพ็ชรกลม , ธนารีย์  อุปยโส และ โอภำส วงษ์ทวีทรัพย์ . โปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับรับฝากซื้อสินค้าแบบครบวงจร. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1304-1310, 
22-24 มีนาคม 2562. 

59. ยศวัฒน์ วรเกียรติชัยธนา, ไพศาล ฐิติอาภากุล และ โอภำส วงษ์ทวีทรัพย์. โปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือการซื้อสินค้าและบริการอย่างชาญฉลาด. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1204-
1210, 22-24 มีนาคม 2562. 

60. วัลลภ โอภาสะคุณ , วีณำวดี ม่วงอ้น, ทัศนวรรณ ศูนย์กลำง และ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ . การ
พัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครบวงจร. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1187-1194, 
22-24 มีนาคม 2562. 

61. กฤษณา เผ่าผาง, ลลิตา พนิตพงศ์ศรี และ อรวรรณ เชำวลิต. แอพพลิเคชั่นตรวจสอบความเสี่ยงโรค
เส้นเลือดในสมอง. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1153-1160, 22-24 มีนาคม 2562. 

62. ลีลาวดี อุไพศิลป์สถาพร และ อรวรรณ เชำวลิต . แอปพลิเคชันต้นแบบแนะน ากลิ่นน้ าหอมที่
เหมาะสมกับบุคลิกภาพ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 
7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1141-1144, 22-24 มีนาคม 2562. 

63. วารุณี  ค ามาก , ณพร จารุตั้งตรง , วีณำวดี ม่วงอ้น , สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ  และ ทัศวรรณ 
ศูนย์กลำง. โปรแกรมค้นหาบุคคลสูญหาย. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 1134-1140, 22-24 มีนาคม 
2562. 

64. กรีชฎา จันทร์ดิษฐ , ธนัญญา จิตอ่ า, สิทธิพล เหลืองรุ่งทรัพย์ , วีณำวดี ม่วงอ้น , ทัศนวรรณ 
ศูนย์กลำง และ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน. 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, เชียงราย, หน้า 989-996, 22-24 มีนาคม 2562. 

65. วิธวิทย์ กุลธรรมโยธิน , ฐิติวัฒน์ วุฒิมาปกรณ์ , วีณำวดี ม่วงอ้น , สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ  และ 
ทัศวรรณ ศูนย์กลำง. ระบบจัดเก็บและสืบค้นงานทางด้านคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 
934-941, 22-24 มีนาคม 2562. 
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66. ชนกพร ประเสริฐเจริญสุข, อิสรีย์ จินตาพิทักษ์ และ สิรักข์ แก้วจ ำนงค์. แอปพลิเคชันเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือบนระบบปฏิบัติการแอนครอยด์. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 907-913, 22-24 มีนาคม 
2562. 

67. ณัฐวินท์ ธาดาประสิทธิ์, โยษิตา บุบผา และ โอภำส วงษ์ทวีทรัพย.์ การอนุรักษ์ลายจิตรกรรมฝาผนัง
แบบกึ่งอัตโนมัติบนโทนศัพท์เคลื่อนที่. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 471-474, 22-24 มีนาคม 2562. 

68. ญาณี เจติยวรรณ, รุจิรัตน์ จันทร์สุขเจริญจินดา, รัชดำพร คณำวงษ์ และ จิตด ำรง ปรีชำสุข. การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นส าหรับการซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นโดยอาศัยแนวคิดหุ้นส่วนและแบ่งปัน. การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, เชียงราย, หน้า 344-347, 22-24 มีนาคม 2562. 

69. กรัณฑ์ ทวีสิทธิ์, สัจจำภรณ์ ไวจรรยำ และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์. ต้นแบบตัวประเมินความสอดคล้อง
ของเนื้อหาในกลอนสุภาพ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง
ที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 288-295, 22-24 มีนาคม 2562. 

70. กนกพร เศรษฐ์สิทธิโชค, กัญติมา จงพร้า และ อรวรรณ เชำวลิต. แอปพลิเคชันจ าแนกชนิดเห็ดจาก
ภาพ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 220-226, 22-24 มีนาคม 2562. 

71. อมรรัตน์ ลอยเลิศหล้า, วัสรำ รอดเหตุภัย และ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย. การพัฒนาแอปพลิเคชันการ
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียนบนมือถือโดยใช้ Chat Bot และ QR Code. การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, 
หน้า 214-219, 22-24 มีนาคม 2562. 

72. จิณณพัต ฉิมฉาย, พิชญา เจริญสุข, เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ วัสรำ รอดเหตุภัย. ระบบสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบริการแชทบอท. การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, 
หน้า 207-213, 22-24 มีนาคม 2562. 

73. เยาวลักษณ์ ทองใบอ่อน, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจำภรณ์ ไวจรรยำ. การจ าแนกกลุ่มบุคคลจาก
เครื่องแต่งกายแบบเรียลไทม์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้ าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 149-154, 22-
24 มีนาคม 2562. 

74. ฐิติมา ทองคุ่ย, อรทัย คงธรรม, สัจจำภรณ์ ไวจรรยำ และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์. การแบ่งพยางค์ไทย
ในกลอนบทละครของสุนทรภู่ โดยวิธีการผสมผสาน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 141-148, 22-
24 มีนาคม 2562. 

75. วิภาวี ศิริคงทรัพย์, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจำภรณ์ ไวจรรยำ. โคดี้บอทอัจฉริยะเพ่ือการ
ปฏิสัมพันธ์อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 133-140, 22-24 มีนาคม 2562. 
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76. พงษ์พัฒน์ ชูรอด และ ภิญโญ แท้ประสำทสิทธิ์. วิธีการเรียนรู้เชิงลึกส าหรับการค้นหาและแยกพ้ืนที่
เส้นเลือดเอออร์ตา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 124-132, 22-24 มีนาคม 2562. 

77. ปิยบุตร ชอบสูงเนิน, อินทัช ยุทธพงศ์ไพศาล และ ภิญโญ แท้ประสำทสิทธิ์. การแยกพ้ืนที่กระดูกสัน
หลังจากภาพสแกนซีทีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 98-107, 22-24 
มีนาคม 2562. 

78. จุฑามาศ ศรนารายณ์, ธนารีย์ อุปยโส, วีณำวดี ม่วงอ้น, ทัศนวรรณ ศูนย์กลำง และ สุนีย์ พงษ์
พินิจภิญโญ. ระบบแชทบอทช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ. การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 
62-68, 22-24 มีนาคม 2562. 

79. ชัยชาญ ทนุวุฒิวัฒน์, วีณำวดี ม่วงอ้น, ทัศนวรรณ ศูนย์กลำง และ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ Chatbot เพ่ือช่วยวางแผนส่งเสริมการขาย
อาหารและเครื่องดื่ม. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย, หน้า 46-53, 22-24 มีนาคม 2562. 

80. วัชรปรัชญ์ ไชยสาร, โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธำ, นัทธีรำ สรรมณี และ กุลนำถ อบสุวรรณ. ผลของการใช้
กรดฮิวมิกที่สกัดจากปุ๋ยหมักเพ่ือทดแทน EDTA ต่อการเจริญของต้นกล้วยไม้ สกุลหวายลูกผสมโจ
แดงในหลอดทดลอง. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร, หน้า 207-210, 15 
กุมภาพันธ์ 2562. 

สิทธิบัตร 

1. สุพรรณี ฉำยะบุตร และ นิทัศน์ วิมลไสย. กระบวนการผลิตและองค์ประกอบของสีอะคริลิคสูตรน้ าที่
ใช้ส าหรับงานหัตถกรรมและงานศิลปะพ้ืนบ้าน. เลขที่สิทธิบัตร 67828 ออกให้วันที่ 31 มกราคม 
2562. 

อนุสิทธิบัตร 

1. สุธินี เกิดเทพ , สุพรรณี ฉำยะบุตร , พรทิพย์ ชัยมณี  และ ฉันทนำ วัยนิพิฐพงษ์ . แผ่นฟิล์มสี
ธรรมชาติที่เป็นพอลิเมอร์คอมโพสิตกับผงสีธรรมชาติชนิด เลค พิกเมนท์ (Lake pigment) โดยการ
หล่อจากสารละลาย และกรรมวิธีการผลิต. เลขที่อนุสิทธิบัตร 15698 ออกให้วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562. 

2. สุพรรณี ฉำยะบุตร และ ศริณยา ปานมณี. องค์ประกอบของสีรองพ้ืนงานจิตรกรรมเพ่ือปรับสภาพ
วัสดุทุกพ้ืนผิวแบบมัลติฟังก์ชันส าหรับงานจิตรกรรมไทยและศิลปะร่วมสมัย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 
15097 ออกให้วันที่ 11 เมษายน 2562. 
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ต ำรำ 

1. สุพรรณี  ฉำยะบุตร. เคมีเชิงสีและการประยุกต์, วันที่ผ่านการประเมิน 14 พฤศจิกายน 2562. 
2. ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร. แคลคูลัสเวกเตอร์, วันที่ผ่านการประเมิน 9 กันยายน 2562. 
3. คทำ ประดิษฐวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม, วันที่ผ่านการประเมิน 15 สิงหาคม 2562. 
4. วรรณภำ พนิตสุภำกมล. แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วันที่ผ่านการประเมิน 17 

มิถุนายน 2562. 
5. กมลชนก พำนิชกำร. สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วันที่ผ่านการประเมิน 11 มีนาคม 2562. 
 

10.  ด้ำนกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 

ตำรำงที่ 10   ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรและ
มหำวิทยำลัย/องค์กรต่ำงประเทศ 

ลักษณะควำมร่วมมือ สถำบัน/องค์กรท่ีท ำควำมร่วมมือ 
ความร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลีย่น
นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

University of Hohenheim 
Museum für Naturkunde, Leibniz-Institute on Evolution and 
Biodiversity at the Humboldt-University Berlin (MfN) 
Centre of Natural History University Hamburg, Germany 
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 
Osaka Prefecture University, Japan (OPU) 
University of Western Sydney 
Ming Chi University, Taiwan 
University of Bialystok, Poland 
National Central University, Taiwan 
Cadi Ayyad University, the Kingdom of Morocco 

ความร่วมมือด้านการวิจัยสภาวะภูมิอากาศ National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

 
กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำต่ำงชำติ 
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 9 ราย (ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ราย ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 3 ราย และปีการศึกษา 2563 คัดเลือกได้จ านวน 4 ราย ซึ่งจะเริ่มเรียนในปี
การศึกษา2564 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19) 

ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการสนับสนุนทุนการศึกษา 
Thailand Scholarships (Year 2020)  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Mathematics แก่นักศึกษาจากเมียน
มา จ านวน 1 ทุน  โดยจะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19) 
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11.  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นแหล่งรวมความรู้ที่ส าคัญในเขตภูมิภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน า
ความรู้และหลักวิชาการที่มีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ออกสู่สังคมและชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญ คณะฯ จึงมีนโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม โดยส่งเสริมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นความต้องการของชุมชนและสังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ
งานวิจัย และยังเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ จากการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนบริการ
วิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยมีแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ดังนี้ 

- บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบ และตรวจซ่อม 
- บริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา 
- บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน ในลักษณะการว่าจ้าง  และแบบ

ให้เปล่า 
- บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ วางแผน และการจัดการ 
- บริการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบของโครงการทางสิ่งแวดล้อม 
- บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์และการผลิต 
- บริการอ่ืน ๆ ที่มีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มีรายได้การบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนก
เป็นรายได้จากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นเงิน 34,538,300 บาท และรายได้จากบริการวิเคราะห์ 
3,431,770 บาท รวมรายได้จากการบริการวิชาการท้ังหมด 37,970,070 บาท (รายงานข้อมูลรอบ 9 เดือน) 

12.  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการผลิต
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลและเสริมสร้างจิตส านึกแก่นักศึกษาและ
บุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา  โดยมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จ าแนกได้ดังนี้ 

12.1  โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 11 โครงการ 
- โครงการน้อมจิตวันทา วิดยาบูชาครู 127 ปี ศิลป์วิญญู ร่วมเชิดชูปูชนียาจารย์  
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
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- โครงการท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563 และงานท าบุญครบรอบการก่อตั้ง 48 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- โครงการดนตรีในสวน ครั้งที่ 14 บทเพลงรักฤดูหนาว 
- โครงการงานเทศกาลหนังวิดยา ศิลปากร 
- โครงการท าบุญภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี 2562 
- จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 

2562 
- โครงการวาดวิทย์ 10 
- โครงการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
- โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 
- โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 2563 

12.2  จัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 9 รายวิชา 
- วิชา 510 100 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
- วิชา 516 170 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  
- วิชา 516 400 จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 
- วิชา 513 482 เรี่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิคัล 
- วิชา 513 473 เคมีเชิงสีและการประยุกต์  
- วิชา 513 474 เคมีกับศิลปะ  
- วิชา 515 391 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
- วิชา 518 102 จุลชีววิทยาทั่วไปในเครื่องสาอางค 
- วิชา 520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล 

12.3  งานบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
- โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการและสินค้า OTOP เชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ผ่าน

เครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กรุงเทพมหานคร 

12.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 เรื่อง  

- Conservation of 19th –Century Objects in the Royal Collections of the  
 Maharajanusorn King Rama IV Museum Wat Rajaworavihara, Bangkok 

13.  กำรบริหำรจัดกำร   
13.1  งบประมำณ  งบประมาณที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณเงินรายได้ เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 11   งบประมำณรำยจ่ำยท่ีได้รับกำรจัดสรรจ ำแนกตำมประเภทของแหล่งงบประมำณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมำณ 

รวม 
งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้(ค่ำเล่ำเรียน) 

2563 74,542,207*    89,475,500** 164,017,707 
2562  45,823,500* 99,970,666  145,794,166 
2561 75,333,050 74,426,588 149,759,638 
2560       115,215,100 81,628,284 196,843,384 

หมำยเหตุ *  งบบุคลากรบางส่วนยังรวมอยู่ในงบบุคลากรส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 ** เงินรายได้อาจมีการปรับเพ่ิม/ลดตามรายรับที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

13.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ให้มีการพัฒนา และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้ก้าวทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาดังนี้ 

- มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน และมีความรักในองค์กร 

และได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรที่จะพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะเป็นดังนี้ 

      กลุ่มเป้าหมาย    ประเด็นในการส่งเสริมและพัฒนา 

- ผู้บริหาร    ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร ด้านความคิดและการสื่อสาร 
- บุคลากรสายวิชาการ  ด้านการเรียนการสอน ด้านความรู้ในสาขา ด้านต าแหน่งวิชาการ  

ด้านการวิจัย 
- บุคลากรสายสนับสนุน  ด้านการบริการ  ด้านสมรรถนะของวิชาชีพ 

จ าแนกเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 12 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ 
วันที่

ด ำเนินกำร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1 โครงการกิจกรรม 5 ส คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ
ภาควิชา และหน่วยงานสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 ส.ค. 63 บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร ์
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ 
วันที่

ด ำเนินกำร 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

2 โครงการท าบญุวันขึ้นปีใหม่ 2563 และงาน
ท าบุญครบรอบการก่อตั้ง 48 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โถงหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 

27 ธ.ค. 62 ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เก่า และ

นักศึกษาของ 
คณะวิทยาศาสตร ์

3 งานเกษียณอายุราชการ "สัมพันธ์จากใจ 
สายใยวิทยาศาสตร์ ศิลปากร" ประจ าปี 
2563 

ลานจอดรถ ภาควชิาฟสิิกส์ (ลาน
ไผ่) อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. 63 บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร ์

4 โครงการ "นั่งรถล่องเรือแล่นราง" โครงการ
ไหว้พระธรรมะสัญจร ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริ
พิพัฒน์วทิยา 

พระอารามหลวงและศาลหลักเมือง
ในกรุงเทพมหานคร 

9 และ 24 
ม.ค. 63 

บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร ์

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

29 - 30 
ก.ย. 63 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
ตัวแทนบุคลากรสาย
วิชาการ และสาย

สนับสนนุ 
6 โครงการประชุมจดัท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ภาควิชาสถิต)ิ 

ทรีธารา รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุร ี 13 - 14 
ธ.ค. 62 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุภาควชิาสถิติ 

7 โครงการสัมมนา เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาควชิาเคมี ประจ าปงีบประมาณ 
2563 (ครั้งที่ 1) 

Springfield@Sea และSo Sofitel 
HuaHin ชะอ า เพชรบุร ี

25 - 27 
พ.ย. 62 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุภาควชิาเคม ี

โครงการสัมมนา เร่ือง พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรภาควชิาเคมี ประจ าปงีบประมาณ 
2563 (ครั้งที่ 2) 

เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลลา 
จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 

29 - 30 
มิ.ย. 63 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุภาควชิาเคม ี
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ตำรำงท่ี 13  โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ผู้บริหำร 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ วันที่ด ำเนินกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1 โครงการเสริมสร้างผู้ประเมินองค์กรตามแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นเลิศขององค์กร 

 
 
 

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID 
2 โครงการอบรมผู้บริหารรุ่นกลาง หลักสูตรพัฒนา

ภาวะผู้น า 

3 โครงการฝึกอบรมอาจารย์มืออาชีพ  หัวข้อ 
“จิตวิทยาวัยรุ่นและการรับมือกับนักศึกษาที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต” 
 

 
ตำรำงที่ 14  โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
บุคลำกรสำยวิชำกำร 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ วันที่ด ำเนินกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1 โครงการอบรมออนไลน์ : AUN-QA Clinic 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

อบรมผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams 

28 - 29 พ.ค. 63 คณาจารย ์
คณะวิทยาศาสตร ์

2 โครงการการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลแบบออนไลน ์

อบรมผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams 

18 พ.ค. 63 คณาจารย ์
คณะวิทยาศาสตร ์

3 โครงการบรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์ส าหรับ
อุตสาหกรรม การเงิน และนวัตกรรมดิจิทัล 
(Mathematics for Industrials Finance 
and Digital Innovations) 

ห้อง 1550 ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

18 และ 25 ต.ค. 62, 
1 พ.ย. 62 

คณาจารย ์
ภาควิชาคณิตศาสตร ์

4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวชิาการ
หรือวิชาชีพของคณาจารย์ในภาควิชาชวีวิทยา 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณาจารย ์
ภาควิชาชีววิทยา 

 
5 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพของคณาจารย์ในภาควิชา
จุลชีววิทยา 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณาจารย ์
ภาควิชาจลุชีววิทยา 

 
6 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทาง

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพของคณาจารย์ใน
ภาควิชาคณิตศาสตร ์

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณาจารย ์
ภาควิชาคณิตศาสตร ์
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ วันที่ด ำเนินกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ 1231 ว.1 

9 ก.ค. 63 คณาจารย ์
ภาควิชาคณิตศาสตร ์

 
8 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา

ตนเองในด้านการเรียนการสอน ด้านความรู้ใน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ และด้านการวิจัย 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณาจารย ์
ภาควิชาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

9 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทาง
วิชาการหรือ วิชาชีพของคณาจารย์ในภาควิชา 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คณาจารย ์
ทุกภาควิชา 

10 โครงการเสวนา เร่ือง การสนบัสนุนดา้นการ
วิจัย นวัตกรรม และการผลิตผลงานทาง
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร ์

ผ่านโปรแกรม MS 
Teams 

10 ก.ย. 63 คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนนุที่ท างานวิจัย 

 

ตำรำงท่ี 15  โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    บุคลำกรสำยสนับสนุน  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที่ วันที่ด ำเนินกำร ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

1 โครงการอบรม เรื่อง "มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015" 

ห้องจัดแสดงผลงาน ชั้น 
1 อาคารนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์  

23 ม.ค. - 23 มิ.ย. 
63 

บุคลากรสายสนับสนุน
ส านักงานคณบด ี

2 โครงการอบรม เรื่อง "การน าเสนอขอก าหนด
ระดับต าแหนง่เพื่อแต่งตั้งให้สูงขึ้น 

ห้องประชุม 1135 
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 

16 ม.ค. 63 บุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร ์

3 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทาง
วิชาการ หรือเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนในภาควชิา 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

บุคลากรสายสนับสนุนทุก
ภาควิชา 

 

 

13.3  อำคำรสถำนที่ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ กระจายอยู่ในอาคารต่างๆ

ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน มีอาคารที่ส าคัญ 8 หลัง ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยจ าแนกเป็นดังนี้ 

1. อาคารวิทยาศาสตร์ 1   16,000 ตารางเมตร 
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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 
8. อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา   1,400 ตารางเมตร 

               รวม 45,255 ตำรำงเมตร 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีขนาดต่างๆ 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 
 ห้องเรียน Active Learning จ านวน    1   ห้อง 
 ห้องเรียนรู้แบบกลุ่มภายใต้การเรียนการสอน 
           แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้   จ านวน   1   ห้อง 
 ห้องส าหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน   1 ห้อง 

ส าหรับห้องบรรยายของคณะฯ มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการสอน เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ  เป็นต้น  อุปกรณ์เหล่านี้มีประจ าอยู่ในห้องเรียนทุกห้อง และยังมี
อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนอ่ืนๆ เช่น  ทีวี  วีดีโอ  และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ   นอกจากนี้
คณะฯ ติดตั้งระบบ Smart Class Room ให้สามารถจัดการเรียนการสอน online  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับนักศึกษา  มีระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารทุก
อาคาร 

นอกจากห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 70 ที่นั่ง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ส าหรับบริการนักศึกษาในการศึกษาด้วยตนเอง และให้บริการแก่อาจารย์ในการเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ิมเติม และมีเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ระบบอินเตอร์เน็ตของ
คณะฯ เพ่ือช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 

14. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติ
เห็นชอบการก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และส่วนงาน รวมถึงสถาบัน โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
ไป  
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