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บทนํา 
สืบเน่ืองจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และจากแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้วางกรอบยุทธศาสตร์เชิงรุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตอบโจทย์ประเทศ 3 ด้านหลักคือ ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Food and Health)              
ด้านสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน (Energy and Environment)  และด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)   
ประกอบกับกระผมได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่  
28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา  และสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ นําเสนอนโยบายและ
แผนการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  จึงได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกระดับ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม 
ดวงตะวันเชียงใหม่ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการจัดทํายุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และตัวช้ีวัด 
เชิงยุทธศาสตร์ โดยนําเคร่ืองมือ SOAR Analysis ประกอบด้วย Strengths (จุดแข็ง)  Opportunities (โอกาส)  
Aspiration (แรงบันดาลใจ) และ Result (ผลลัพธ์) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 3 ด้านเป็นหลัก
ดังกล่าว  หลังจากน้ัน ได้มีการระดมความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมบุคลากรทุกภาคส่วนอีก 2 ครั้ง มติที่ประชุม
คณะกรรมการแผนของสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสาบันฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 การทําประชาพิจารณ์กับบุคลากรทุกภาคส่วนและ
คณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ “STRI 4.0 : Chances and Challenges” เมื่อวันที่ 21 กันยายน  
2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 

ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่รับตําแหน่งดังกล่าว ณ สถาบันฯ แห่งน้ี ถือว่า เป็นความโชคดีที่มีบุคลากร 
ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการขับเคล่ือน 
การดําเนินงานของสถาบันฯ จึงทําให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังน้ัน จึงได้มีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน พ.ศ.2561-2565  มีเน้ือหาประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-
2565)  ข้อมูลสถานภาพองค์กรและข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  และจะได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป  

ในโอกาสน้ี  กระผมขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้บริหาร ที่ปรึกษาผู้อํานวยการฯ ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่าย 
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการร่วมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ตลอดจนประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 3 ด้านเป็นหลัก
ดังกล่าว  

 

                                                      (ศาสตราจารย์ ดร. สญัชัย จตุรสิทธา) 
                                               ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2561-2565  
(วาระต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 27 พฤษภาคม 2565) 
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 แผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) 4 

 ภาคผนวก ก  
สถานภาพองค์กรและข้อมลูพ้ืนฐาน  
- ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 9 
- โครงสร้างการบริหาร 12 
- บุคลากร 13 
- งบประมาณ 14 
- ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 14 
- ความร่วมมือกับองค์กรในและต่างประเทศ 28 
- กิจกรรมตามแผนเชิงรุกของผู้บริหาร  

(ช่วงเวลาต้ังแต่ พฤษภาคม-กันยายน 2561) 
28 

 ภาคผนวก ข  
- ประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2561-2565  
(วาระต้ังแต่ 28 พฤษภาคม 2561-27 พฤษภาคม 2565) 

 



                                   ยุทธศาสตร์การบริหารงานนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์การบริหารงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

รายงานสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 – 2565 

การวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เริ่มต้นจากการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External 
Environment) เพ่ือนําไปทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ท่ีควรจะเป็น ภายใต้บริบทท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีกระบวนการวิเคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) ด้วยเครื่องมือ SOAR Analysis  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้แก่  
คุณภู มิ ภักด์   พิ ทักษ์เ ข่ือนขันธ์  รอง ผู้ อํานวยการสถาบันวิ จัยเ พ่ือพัฒนาสังคม  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นท่ีปรึกษา ให้ความรู้และร่วมทบทวนในรายละเอียดต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
บุคลากร  ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561 และมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในท่ีประชุมบุคลากร เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแผนของสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําสถาบันฯ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ผ่านการประชาพิจารณ์บุคลากรทุกภาคส่วนและ
คณาจารย์หน่วยวิจัยเครือข่าย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา 
สถาบันฯ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 โดยมีสรุปรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ดังน้ี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SOAR Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง  จุดอ่อน 
SA1 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเช่ียวชาญ

ระดับสูง สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือวิจัย และมีการประสานเชื่อมโยงแหล่ง
ทุนต่างๆ สามารถผลักดันให้เกิดโครงการวิจัย
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 1. องค์กรขาดพื้นท่ีการทําวิจัยท่ีชัดเจน 

SA2 2. บุคลากรด้านการวิจัย ท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
หลากหลายในแต่ละสาขา ทําให้มีศักยภาพใน
การทําวิจัยเชิงสหวิทยาการ   

 2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าในสายงานของนักวิจัย 

3. ขาดนักวิจัยชาวต่างประเทศ 
SA3 3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการด้านการบริหารจัดการและมีจิตบริการ
ท่ีดี สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

SC1 4.  ผลงานวิจัยจากหน่วยวิจัยเครือข่าย มีจํานวน
น้อยลง 

SA4 4. เป็นองค์กรขนาดเล็ก สะดวกแก่การบริหาร
จัดการ 

SC2 5.  รายได้ของสถาบันท่ีได้รับจากค่าบริหาร
จัดการโครงการ (ค่า Overhead) ลดลง 

 5. มีทีมนักวิจัยในเครือข่ายท่ีมีศักยภาพสูง สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและในระดับสากล
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                                   ยุทธศาสตร์การบริหารงานนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส  ภัยคุกคาม 

SA5 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านเชิงรุก โดยเฉพาะ 
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ (Food and 
Health) นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(Energy and Environment) และล้านนา
สร้างสรรค์ (Creative Lanna)

SC3 1.  การเปล่ียนแปลงนโยบายและความถดถอย
ของภาวะเศรษฐกิจประเทศ และเง่ือนไขของ
แหล่งทุนส่งผลกระทบต่อการขอรับการ
สนับสนุนโครงการวิจัย 

SA7 2. การนําเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัยได้ทัน
ตามระยะเวลาท่ีแหล่งทุนกําหนด

2. มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีศักยภาพการ
วิจัยสูงขึ้น

SA6 3. การบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับเครือข่ายวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมี 
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมืออ่ืน เพ่ือสร้างงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

  

 

หมายเหตุ  จุดแข็งและโอกาส ท่ีเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) ใช้ตัวย่อ SA 
จุดอ่อนและภัยคุกคาม ท่ีเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ใช้ตัวย่อ SC 

 
วิสัยทัศน์  

“องค์กรท่ีเป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า” 
“Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation” 

งานวิจัยเชิงบูรณาการ หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีเน้นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ความเป็นเลิศและมีนวัตกรรมอันทรงคุณค่า  หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการวิจัยแบบบูรณาการ ภายใต้ฐานการนําแนวคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัย ในการตอบโจทย์ของภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  
 
ค่านิยมหลักองค์กร 
   STRI S = Social Engagement        ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 T = Team Working  การทํางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
 R = Research of Integration   การวิจัยเชิงบูรณาการ 
 I = Innovative Creativity  การสร้างนวัตกรรม 

 
พันธกิจ 

1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  

เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  



3 
 

                                   ยุทธศาสตร์การบริหารงานนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์หลักและตัวช้ีวัด 
เป้าประสงค์หลัก   สร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีนําไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์หลัก   มูลค่าเพ่ิมจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเกิดประโยชน์
ต่อภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   องค์กรขนาดเล็กท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีสร้างสรรค์ ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์  

2. คะแนนของผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  
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แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ยกระดับการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ  

 ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 

1. สร้างและพัฒนาการวิจัย 
เชิงบูรณาการ 

 
 
 
 
 

แผนบูรณาการ/ชุดโครงการ/โครงการ 
ด้านอาหารและสุขภาพ (Food and 
Health),ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(Energy and Environment), ด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) 
และด้านนวัตกรรม (Innovation) 
 
 
 
 
 

1. จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทต่อปี 

1.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

1.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก (ภาครัฐ) 

1.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

1.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 
2. จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ไม่

ต่ํากว่า 36 บทความต่อปี (TCI1, Scopus, ISI etc.) 
3. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ

ต่อคนต่อปี 

กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ
ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรมย่อยดังนี้ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชน/ภาคเอกชน 

เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 
2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 
3. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในฐานข้อมูลระดับ (ISI) สูงสุด 
โดยมีเงื่อนไขต้องเป็น First Author หรือ 
Corresponding Author  

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการและชุมชนในการสร้างขีด
ความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0 

6. สนับสนุนทุนสมทบ เพื่อนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากล 
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
2. ส่งเสริมการสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยเพื่อการขยาย
ผลในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/ 
เชิงวิชาการ 

พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อ 
การขยายผลในเชิงนโยบาย/ 
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ 

1.จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ไม่น้อยกว่า 3 
ผลงานต่อปี 

2.จํานวนผลงานที่ยื่นจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
ต่อปี 

กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับ
ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
1. บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนและ/หรือ

ภาคเอกชน เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการ  

2. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก  

3. กิจกรรมต่อยอดผลงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

4. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ  

5. สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการและชุมชนในการสร้างขีด
ความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0 

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

 
 

1 จํานวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อปี 

2 จํานวนเงินสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 100,000 บาทต่อปี 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
1. อบรมการใช้เครื่องมือเฉพาะทางด้าน

บรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม EndNote  
2. อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ 

(proposal) และการออกแบบงานวิจัย/
งานทดลอง (Research Design) เพื่อขอ
ทุนวิจัยระดับนานาชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคชุมชนและอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/ 

 กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

การนําองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรมต่อปี 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   องค์กรขนาดเล็กที่มีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน  1. ร้อยละการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. คะแนนของผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส  อยู่ในระดับสูง 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ 

 
 

1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 

2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 

1 มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพของ
สถาบันฯ 

2 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
2. กิจกรรมทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจําปี 
ของสถาบันฯ 

2. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี  

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-EdPEx 
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

โครงการสถาบันคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

 

พัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเป็นใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

1. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งกิจกรรมปกติและ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากร   
เท่ากับร้อยละ 100  

3. จํานวนผลงานที่เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจําของ
บุคลากร อย่างน้อย 1 ผลงานต่อปี 

 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการให้บริการที่ดี 
- ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษา
อาเชียน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย  
(In-bound/Out-bound) 

3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพงานประจํา  
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด โครงการ / กิจกรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 

กระบวนการและกลไกใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบมีส่วนร่วม  

พัฒนาระบบและกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 
 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบดิจิทัล อย่างน้อย 1 ตัวแบบต่อปี 

- ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล เท่ากับร้อยละ 100 

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เชิงสร้างสรรค์บนฐานธรรมาภิบาลของ
องค์กร 

5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ 

 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยอัจฉริยะ 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล  
อย่างน้อย 1 ตัวแบบ 

- ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานวิจัยของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัยอัจฉริยะ 
 

6. พัฒนาระบบและกลไก
การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กรที่
ทันสมัย 

 

พัฒนาระบบและกลไกการ 
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
เชิงรุก 

- ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรทั้งระบบ Off line และ On line อย่างน้อย 1 ตัวแบบ 

- สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรที่เป็น
นวัตกรรม ทั้งระบบ Off line และ On line อย่างน้อย 4 ช่องทาง 

- รอ้ยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
องค์กร 4.0  

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการ
บริหารและการบริการ 

พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

- มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ขององค์กร 
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สถานภาพองค์กรและข้อมูลพื้นฐาน 
 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีช่ือเรียกว่า โครงการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจัดต้ังฯ 
เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528  มีคณะผู้ดําเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมี
คณะกรรมการประจําโครงการประกอบด้วย อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี) ในขณะน้ัน เป็นประธาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผู้แทนคณะ คณะละ 1 คน และคณะผู้ดําเนินงานฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการ  โดยมี
สํานักงานช่ัวคราวอยู่ท่ีอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสํานักงานอธิการบดี   

ในปี พ .ศ .  2530 ได้รับการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ  เ ม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ .ศ .  2530 
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2530  
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 104 ตอนท่ี 189  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง  
(ตําแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน) เป็นผู้อํานวยการคนแรก  สํานักงานอยู่ท่ีอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เช่นเดิม  และในปี พ.ศ. 2536 ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา   
ได้ย้ายสํานักงานประจํามาอยู่ ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังท่ี 4 เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ 904 
ตารางเมตร  จัดอ ยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2551  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง  วันท่ี 4 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2551 เปลี่ยนช่ือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and 
Technology Research and Development)  เป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science 
and Technology Research Institute : STRI) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
คณะ วิทยาศาสตร์  คณะ วิศวก รรมศาสตร์  คณะ เกษตรศาสต ร์  คณะ อุตสาหกรรม เกษตร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

รายช่ือผู้อํานวยการ และวาระการดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ตําแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน)  

21 ธันวาคม 2530-20 ธันวาคม 2538 
2. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี (ตําแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน)  

21 ธันวาคม 2538-18 มิถุนายน 2543 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ 

19 มิถุนายน 2543-18 มิถุนายน 2551 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 

19 มิถุนายน 2551-27 พฤษภาคม 2561 
5. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 

28 พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน 
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ปรัชญา 
มุ่งเน้นการวิจัยท่ีแสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ปณิธาน 
มุ่งม่ันส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือความย่ังยืนและ 
ความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 
วิสัยทัศน์  
(ปี พ.ศ. 2555-2561) 
องค์กรท่ีพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชน์     
ต่อสังคม 
(ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 
องค์กรท่ีเป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า 
 
พันธกิจ  
(ปี พ.ศ. 2555-2558) 
1. ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนประสานหน่วยงานของ

รัฐและภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย 
2. บริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ การถ่ายทอดผลงานสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการนํา

ผลงานไปใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
(ปี พ.ศ. 2558-2561) 
1. ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 
(ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 
1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเศรฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม 
 

ในปี พ.ศ. 2560  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ดําเนินการวิจัยและ     
บูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนาและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม  โดยในการดําเนินงานมีการวางแผน ริเริ่ม  
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาในลักษณะวิทยาการระหว่างผู้บริหารกับนักวิจัย เพ่ือมุ่งผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ของ
กลุ่มนักวิจัยสถาบันฯ  โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการวิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ จนเกิด
เป็นคลัสเตอร์วิจัยนําร่อง จํานวน 4 คลัสเตอร์ และ 1 โครงการจัดต้ัง คือ 1) คลัสเตอร์การปรับปรุงพันธ์ุข้าว
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และพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน  2) คลัสเตอร์สาหร่าย 3) คลัสเตอร์สิ่งทอ  4) 
คลัสเตอร์เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป และ 5) โครงการจัดต้ังคลัสเตอร์สมุนไพร โครงสร้างของ
สถาบันฯ ประกอบด้วย สํานักงานสถาบัน และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงสํานักงานสถาบัน ทํา
หน้าท่ีอํานวยความสะดวกและแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนท้ังในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ ครุภัณฑ์  
สิ่งก่อสร้าง รวมท้ังบุคลากร  ส่วนศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว  
และทําหน้าท่ีประสานงานและรองรับงานวิจัยและการบริการวิชาการ อันเกิดจากการบูรณาการในลักษณะ
วิทยาการผ่าน Cluster งานวิจัยของนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็น
ศูนย์บริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 งานหลัก คือ หน่วยวิจัยและบริการ
วิชาการ และหน่วยวิจัยเครือข่าย ซ่ึงมีหน่วยวิจัยในเครือข่าย รวมท้ังสิ้น 34 หน่วย ซ่ึงมีฐานดําเนินการอยู่ใน
ห้าคณะหลัก 

ปัจจุบัน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เน้นการบูรณาการเครือข่ายงานวิจัย เน้นการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เพ่ือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนให้ความสําคัญในการขับเคลื่อน
การวิจัยแบบบูรณาการ ภายใต้ฐานการนําแนวคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม สามารถตอบโจทย์ท้ังภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และในปี 2561  
สถาบันฯ มีหน่วยวิจัยในเครือข่าย จํานวน 27 หน่วย (ดูข้อมูลหน่วยวิจัยในภาคผนวก) ซ่ึงมีฐานดําเนินการอยู่
ในห้าคณะหลักเช่นเดิม และมีบางส่วนมีฐานดําเนินการอยู่ท่ีอาคารสถาบันฯ 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

- หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
- หน่วยบริการวิชาการ 

- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 

สํานักงานสถาบัน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย 

- หน่วยการเงินและบัญชี 
- หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 

- หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
- หน่วยบริหารบุคคล 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยนโยบายและแผน 

- หน่วยประกันคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

งานการ เงินการคลัง และพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ 7/2556  เม่ือวันท่ี 17  สิงหาคม  2556 
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บุคลากร 
สถาบันฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน

ท้ังสิ้น 40 คน ประกอบด้วย สายวิชาการจํานวน 18 คน และสายปฏิบัติการ จํานวน 22 คน มีรายละเอียดดัง
แสดงในตาราง ดังน้ี  

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (18 คน) จําแนกตามคลัสเตอร์วิจัย ระบุคุณวุฒิและอายุ (ข้อมูลปีงบประมาณ 2561) 

 
คลัสเตอร์วิจัย 

คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60
การปรับปรุงพันธ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

 

-ข้าราชการ - - 1 - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 1 1 - - - - 2
สาหร่าย  
-ข้าราชการ - - - - - - -
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2 1 - 1 - - 4
ส่ิงทอ  
-ข้าราชการ - - 1 - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - 1 - - - 1 2
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป  
-ข้าราชการ - 1 1 - - 1 3
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 3 - 1 - - - 4
โครงการจัดตั้ง สมุนไพร  
-ข้าราชการ - - - - - - -
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 1 - 1

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (22 คน) จําแนกตามงาน ระบุคุณวุฒิ และอายุ (ข้อมูลปีงบประมาณ 2561) 

งาน 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) 

รวม ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60

สํานักงานสถาบันฯ            
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - - - - 1 1 
งานบริหารท่ัวไป            
-ข้าราชการ - - - - - 1 - - - - 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - 2 1 - - - 1 4 
-ลูกจ้างประจํา - - 1 - - - - - - - 1 
งานการเงิน การคลังและพัสดุ            
-ข้าราชการ - - - - - - - - - - - 
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - 1 - 1 - 1 - 3 6 
-ลูกจ้างประจํา - 1 - - - - - - - - 1 
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หน่วย : บาท 

งาน 
คุณวุฒิ/อายุ (จํานวนคน) 

รวม ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
31-40 41-50 51-60 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 

           
 

-ข้าราชการ - - - - - - - - - 1 1
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - - - - - 1 2 - - 3 
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี            
-พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา - - 2 - - - - - 1 - 3 
-พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว - - - - - 1 - - -  1 

 
งบประมาณ 
 

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี 3 แหล่ง  
ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนหน่วยวิจัย    
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน จํานวน 32,773,500 บาท  2) งบประมาณเงินรายได้  
เป็นงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภายใน จํานวน 1,261,000 บาท และ 3) งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวน  35,492,861 บาท โดยจําแนกตามตาราง ดังน้ี 
 

งบประมาณจําแนกตามหมวดและแหล่งงบประมาณ ประจําปี 2561 
งบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน ครุภัณฑ์ รวม

- งบประมาณ  
แผ่นดิน 

22,919,300 989,700 8,864,500 - - 32,773,500

- งบประมาณเงิน
รายได้ 

411,500 717,500 90,000 42,000 - 1,261,000

- งบประมาณแหล่ง
ทุนภายนอก  

- - 35,492,861 - - 35,492,861

รวม 23,330,800 1,707,200 44,447,361 42,000 - 69,527,361
 
ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย  

สถาบันฯ ได้ดําเนินพันธกิจหลักด้านการวิจัย  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการวิจัยในลักษณะ 
สหวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย  โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี (หมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) จํานวน 11 โครงการ จํานวนเงิน 7,864,500 บาท และในส่วนของสถาบันฯ  ได้จัดสรรงบประมาณ
จากเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จํานวนเงิน 330,000 บาท  เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยเบ้ืองต้นในลักษณะ 
Seed Money สําหรับการจัดทําข้อเสนอโครงการ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการของคลัสเตอร์วิจัย และ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบทความและนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสําหรับนักวิจัยของ
สถาบันฯ  และแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน) จํานวน 14 โครงการ จํานวนเงิน 
35,492,861 บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหล่งทุนได้ ดังน้ี 
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โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 
1. โรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการผลิตสตรอเบอร์รีนอกฤดู (982,500 บาท)* 
2. ฤทธ์ิต้านอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยสําหรับการรักษา

โรคอัลไซเมอร์ (557,000 บาท) 
3. ประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์ท่ีเป็นองค์ประกอบในใบหูกวางแห้งต่อโรคกล้าเน่าของพริก 

(478,000 บาท)* 
4. การสังเคราะห์อนุภาคเหล็กออกไซด์เพ่ือใช้ในการหาตําแหน่งเซลล์มะเร็งโดยการสร้างภาพ 

(811,000 บาท) 
5. การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรในตํารายาล้านนา ถ่ัวพูให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (782,700 

บาท)* 
6. ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า นํ้าร้อน และนํ้าเย็นจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดท่ีผลิตไฟฟ้า

และนํ้าร้อน (506,000 บาท) 
7. การอนุรักษ์พันธุกรรม และการทดสอบฤทธ์ิทางชีวเคมีของพืชพ้ืนบ้านบางชนิดเพ่ือใช้ประโยชน์

ด้านอาหารและสมุนไพร (704,500 บาท)* 
8. การผลิตรงควัตถุฟลูออเรสเซนต์ทนกลุ่มไฟโคบิลิโปรตีนร้อนด้วยการโคลนและการแสดงออกแบบ

ต่างพันธ์ุในแบคทีเรีย Escherichia coli (846,300 บาท) 
9. การปลูกเคลือบและวิเคราะห์ฟิล์มบางอลูมินาโดยการตกสะสมช้ันอะตอมแบบพลาสมา สําหรับใช้

ในงานด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (871,500 บาท)* 
10. นํ้าตาลหายากและฤทธ์ิชีวภาพของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิดของ     

ประเทศไทย (663,000 บาท)* 
11. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงจากไอเสียใน

เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วรอบตํ่าเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ (662,000 บาท)* 
หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นโครงการของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ 

ทุนจากงบประมาณของสถาบันฯ 
1.  ทุนเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยเบ้ืองต้น (Seed Money) จํานวน 2 ทุน ได้แก่ 

1.1 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก (50,000 บาท) 
     1.2 สารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการยับย้ังจุลินทรีย์ของนํ้าผึ้งชันโรงชนิด Tetragonula   

laeviceps (50,000 บาท) 
2. ทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเช้ือเพลิงในอําเภอแม่เมาะสําหรับ

โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะของกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป   
จํานวน 1 ทุน (200,000 บาท) 

3. ทุนสนับสนุน ดร.ชัยอาทิตย์ อ่ินคํา นักวิจัยสถาบันฯ เพ่ือพัฒนาบทความและนําเสนอในการ  
ประชุมวิชาการ The 3rd International Orchid Symposium ณ ประเทศเกาหลี (เกาหลีใต้) 
ระหว่างวันท่ี 6-10 มีนาคม 2561 (30,000 บาท) 
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โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1. Thailand Partnership for Market Readliness (PMR) (องค์ ก ารบริ หาร เ รื อนกระจก  : 

5,676,776 บาท)  
2. การส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและรายงานข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกระดับเมืองคาร์บอนตํ่า (องค์การบริหารเรือนกระจก : 3,800,000บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี

งบประมาณ 2561 (กระทรวงอุตสาหกรรม 4,000,000 บาท) 
4. การศึกษาและประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด : 448,000 บาท) 
5. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอบช้ินส่วนจระเข้ควบคุมแบบอัตโนมัติ (อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ : 155,700 บาท)*  
6. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอราบิก้าในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง : 700,000 บาท) 
7. การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเช้ือเพลิงในอําเภอแม่เมาะสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ (การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : 6,046,700 บาท)* 
8. การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟข้ันต้นเพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 600,000 บาท)* 

9. การลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (สถาบันดาราศาสตร์ : 
7,026,633 บาท)  

10. นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาคุณภาพผ้าทอชนเผ่า (คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
: 450,000 บาท) 

11. นวัตกรรมการตกแต่งสําเร็จผ้าทอชนเผ่า (คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 300,000 
บาท) 

12. การอบรมเพ่ิมทักษะการป่ันเส้นด้ายฝ้าย (คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 51,270 
บาท) 

13. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล 
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : 6,000,000 บาท) 

14. เครื่องคั่วกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการทํางาน (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
และ บริษัทรอยัลบลอสซ่ัม คอนซัลแตนท์ จํากัด : 400,000 บาท)* 

หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นโครงการของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ 
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กิจกรรมตามแผนเชิงรุกของผู้บริหาร  
1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (Knowledge Management : KM) 

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) ประจําปี 2561 
เป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันแบบ
บูรณาการและสหวิทยาการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกของแต่ละคลัสเตอร์ ได้แก่         
คลัสเตอร์การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคลําไอออนและลําอิเล็กตรอน คลัสเตอร์
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป คลัสเตอร์สาหร่าย คลัสเตอร์สิ่งทอ และโครงการจัดต้ังคลัสเตอร์
สมุนไพร  อีกท้ัง ได้ดําเนินการจัดการองค์ความรู้ของนักวิจัย ในรูปแบบบทความวิจัยท่ีเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ได้ และนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์สถาบันฯ (www.stri.cmu.ac.th) และระบบ
โซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ เช่น Facebook, Google Plus, Twitter โดยผ่านคณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน
วิจัย โดยมีการประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินของแต่ละคลัสเตอร์และผลงานของนักวิจัยให้ผู้บริหารทราบ 
จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 มีนาคม 2561 
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 12 มิถุนายน 2561  
 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 
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ผลท่ีได้จากการดําเนินกิจกรรม KM มีดังน้ี 
1. ข้อเสนอโครงการ จํานวน 6 โครงการ  

 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ คลัสเตอร ์ แหล่งทุน 
1 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อโรค

และแมลงในสวนมะม่วง (ปีท่ี 2) 
เทคโนโลยีการเกษตร

และการแปรรูป 
สวก. 

2 การผลิตวัสดุซ่อมแซมกระดูกมนุษย์จากกระดูก
สัตว์ให้แข็งเหนียวย่ิงยวดโดยการดัดแปรด้วย
พลาสมาและลําไอออน: การหาสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางกลศาสตร์ 

สิ่งทอ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม 

3 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสับปะรดเชิง
พาณิชย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าอย่างย่ังยืน 

สมุนไพร มุ่งเป้า 62 

4 การพัฒนาการเพ่ิมคุณภาพก๊าซชีวภาพ และ
เช้ือเพลิงชีวภาพภายใต้การจัดการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ปีท่ี 2) 

สาหร่าย โครงการท้าทายไทย 
สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช) 
5 แผนงานนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าจากสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้การจัดการ
แบบไม่มีของเสีย 

สาหร่าย มุ่งเป้า 62 
(สวก.) 

6 การพัฒนาระบบเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพ่ือลดการใช้
พลังงานและเพ่ิมคุณภาพเน้ือปลา 

สาหร่าย มุ่งเป้า 62 
(สวก.) 

2. บทความแบบเข้าใจง่าย จํานวน 9 บทความ ดังน้ี 
1) สิ่งท่ีควรรู้ก่อนจะเพาะเห็ดถ่ังเช่าเป็นอาชีพ 
2) พญาว่าน 
3) Internet of things สําหรับ Smart Farmer 
4) ว่านพญามือเหล็ก 
5) ฤทธ์ิการยับย้ังจุลินทรีย์ของว่านพญามือเหล็ก 
6) ความสับสนในสมุนไพรวงศ์ขิง 
7) ทําไมต้องเปิดไฟให้ดอกไม้ 
8) สะแลผักพ้ืนบ้านท่ีมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ 
9) ความรู้เกี่ยวกับเห็ดกระถินพิมาน 
 

2. กิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (Research 
Forum) 

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการร่วมกับแหล่งทุน ภาคเอกชน และสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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2.1 จัด Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ  
‐ ประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการติดต้ังระบบเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะฯ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 

2560 ณ ห้องประชุม สวทช.ภาคเหนือ 
‐ ประชุมหารือกับชุมชน ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของชุมชน เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันฯ 
‐ บุคลากรสถาบันฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ณ ชุมชนตําบลดอนแก้ว อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 27 มีนาคม  2561   
‐ ประชุมหารือในประเด็น การพัฒนาเครื่องบ่มผลไม้แบบเคลื่อนท่ีได้ ซ่ึงเป็นปัญหาของบริษัท 
แล็ปแก้ส จํากัด เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สวทช.ภาคเหนือ 

  
 

2.2 จัด Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
‐ พบผู้ประกอบการกาแฟ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการกาแฟ เม่ือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงงานคัดแยกและตากเมล็ดกาแฟ อําเภอแม่แตง และแปลง
เพาะปลูกกาแฟ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

‐ สถาบันฯ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ ประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการฯ เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มช. เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันฯ 

‐ สถาบันฯ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม ฟาร์ม 
แอนด์ฟิด จํากัด เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมบริษัท อาร์.พี.เอ็ม ฟาร์ม แอนด์ฟิด จํากัด อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

‐ สถาบันฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการบริษัท พรทิวาคอฟฟ่ี จํากัด 
ประชุมหารือเกี่ยวกับการนํากาแฟมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําหรับมาร์คหน้า เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ 

‐ สถาบันฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ พบผู้ประกอบการ หจก.ณัฐพากษ์ฟูด ประชุมหารือ
เกี่ยวกับนํ้ามันจระเข้กับหนังจระเข้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และสามารถนํามาพัฒนาอะไร     
ได้บ้าง เช่น หนังจระเข้นํามาทอดกรอบ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หจก.ณัฐพากษ์
ฟูด จังหวัดลําพูน 

‐ สถาบันฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ พบผู้ประกอบการ หจก.ทองพูนฟูด ประชุมหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต เช่น เครื่องอัดลําไย เครื่องร่อนลําไย เม่ือวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2561 ณ หจก.ทองพูนฟูด จังหวัดลําพูน 
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     2.3 จัด Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
‐ ประชุมเกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการฯ เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 
สถาบันฯ 
‐ ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการฯ และสํารวจพื้นที่ในการทําวิจัย เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 

2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
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2.4 จัด Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการกาแฟ 
‐ สถาบันฯ ร่วมเกษตรกรและผู้แปรรูปกาแฟ  ประชุมหารือเกี่ยวกับการทําวิจัยร่วมกันในการ
วางแผนการดําเนินงานโครงการร่วมกันทางด้าน Waste Process Dry Process Honey 
Processและ Write Process ในกระบวนการผลิตกาแฟ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมสถาบันฯ  
‐ ประชุมหารือเกี่ยวกับความต้องการเทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้เวลาการทํางานน้อย เช่น เครื่อง 

Freeze Dry เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันฯ 
‐ สถาบันฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบการด้านกาแฟ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ ประชุมพัฒนา
ข้อเสนอโครงการร่วมกันในหัวข้อ กาแฟ เพ่ือของบประมาณจากงบมุ่งเป้าและงบบูรณาการ 
เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันฯ 

 

 
 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม Forum ได้ข้อเสนอโครงการ จํานวน 8 โครงการ 
ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งทุน ได้รับทุน/ไม่ได้
รับทุน 

1 การพัฒนานวัตกรรมระบบคั่วกาแฟ
แบบอัจฉริยะ  

นายสุวิทย์  วงศ์ศิลา 1,980,000.
-

สวก. ได้รับทุน 

2 การปรับปรุงกระบวนการแปรรูป
เมล็ดกาแฟขั้นต้นเพื่อผลิตเมล็ด
กาแฟคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลิตผลพลอยได้จาก
กระบวนการแปรรูปกาแฟ  

ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 600,000.- อวน. (Talent 
Mobility)  

ได้รับทุน 

3 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืช
เช้ือเพลิงในอําเภอแม่เมาะสําหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ 

นางถกลวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 6,046,700.
-

การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย  

ได้รับทุน 

4 การพัฒนาเครื่องค่ัวกาแฟโดยใช้
ระบบสมองกลในการควบคุมการ
ทํางาน 

นายสุวิทย์  วงศ์ศิลา 400,000.- อวน. มช. ดําเนินการ
ทําสัญญา 

5 การพัฒนาเครื่องอัดลําไยอบแห้ง
กึ่งอัตโนมัติ 

นายสุวิทย์  วงศ์ศิลา 257,400.- อวน.มช. ได้รับทุน 

6 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอบ
ช้ินส่วนจระเข้ควบคุมแบบอัตโนมัติ 

นายสุวิทย์  วงศ์ศิลา 155,700.- อวน.มช. ได้รับทุน 



22 
 

                                   ยุทธศาสตร์การบริหารงานนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งทุน ได้รับทุน/ไม่ได้
รับทุน 

7 แผนงานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพสารกาแฟและ
ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 

ศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา  12,102,76
0.-

วช.มุ่งเป้า ข้อเสนอ
โครงการ 

8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันจระเข้ 

นายสุภกิจ  ไชยพุฒ 50,000.- อวน.มช. ข้อเสนอ
โครงการ 

 
3. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

สถาบันฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจําปี 2561” ระหว่างวันท่ี 16-26 สิงหาคม 2661 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จัดแสดงในบูธมาตรฐาน จํานวน 2 บูธ (กว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร) โดยมีผลงานท่ีนําไปแสดงดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากถ่ัวพู (Psophocarpus tetragonolobus) 
2. สารเคลือบผิวผลไม้ท่ีทําจากไขผึ้ง 
3. Application ตรวจสอบหาโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง 
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมคุณค่าทางโภชนาการ 
5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่ัวเหลือง 
6. แยมมะหลอด (Elaeagnus talifolia) 
7. นํ้าผึ้งดอกกาแฟจากผึ้งโพรง 
8. ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมสิ่งทอภายใต้แบรนด์ “TECTONA” 
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4. โครงการส่งเสริมการคืนผืนป่าแม่แจ่ม  
สถาบันฯ ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการคืนผืนป่าแม่แจ่ม โดยมีการจัดประชุมวางแผนการ

ทํางาน มีการประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เสาวภาคย์ และ ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มีการประชุม
ร่วมกับชุมชน  เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์และการเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมาย  ผลการหารือให้จัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมาย ระหว่าง อําเภอแม่แจ่ม กับ ดอยก่ิวแล อําเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ เม่ือดําเนินการจัดทําแบบสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าและ
จัดทํา SWOT  ผลสรุป ได้มีการเลือกพ้ืนท่ี ดอยกิ่วแล อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  และได้จัดทําข้อเสนอ
โครงการเรื่อง การคืนผืนป่าดอยกิ่วแล : ปลูกป่าแค่ปลายน้ิว เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ปีงบประมาณ 2562 

 

5. กิจกรรมรางวัลบทความวิจัย และผลงานตีพิมพ์ 
สถาบันฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ ท่ีมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วาระสารระดับชาติและนานาชาติ  เว็บไซต์สถาบันฯ จึงได้มีการมอบรางวัลสําหรับผลงานบทความทาง
วิชาการประจําปี 2560 มีดังน้ี 
รางวัลบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติและนานาชาติ 

1. ดร.ชัยอาทิตย์ อ่ินคํา จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  
1) Effect of calcium intrate addition on growth and bulb quality of Hippeastrum 
2) Effects of different plant spacing and fertilizer rates on growth and rhizome 

yields oc curcuma alismatifolia 
2. ดร.วิลาวัลย์ คําปวน จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  

1) Subcellular extraction and enzyme characterization of polyphenol oxidase 
and peroxidase in Cinnamon myrtle 

2) Histological and Biochemical Traits of Chilling-injured Pulp Tissues as 
Affected by Cold Storage of Mango Fruit 

3. ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง  จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ Phytochemical composition and larvicidal 
activity of Litsea glutionosa crude leaf extract against the rirus-transmitting 
mosquito, Aedes aegypti (L.) 

4. ดร.เสวต อินทรศิริ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ Characterisations and DSSC efficiency test of 
TiO2 nano-films formed by filtered cathadic vacuum arc deposition 

5. ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี จํานวน 1 เรื่อง Structural modification of swai-fish (Pangasius 
hypophthalmus)-based emulsions containing non-meat protein additives by 
ultra-high pressure and thermal treatements 

6. ดร.วศิน วงศ์วิไล  จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ Noodle based analytical devices for cost 
effective green chemical analysis 

รางวัลผู้เขียนบทความวิจัยลงเว็บไซต์สถาบันฯ มากสุด 
1. นางนิตยา บุญทิม  จํานวน 8 บทความ  ได้แก่ 

1) เรื่องว่านพญามือเหล็ก 
2) เรื่องฤทธ์ิการยับย้ังจุลินทรีย์ของว่านพญามือเหล็ก 
3) เรื่องพญาว่าน 
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4) เรื่องว่านนางคํา 
5) เรื่องว่านสมุนไพร ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของไทย 1 
6) เรื่องสรรพคุณทางยาของรางจืด 
7) เรื่องรางจืด 
8) เรื่องผักฮ้วน ผักพ้ืนบ้าน ท่ีมากด้วยสรรพคุณ (ตอน 4) 

2. นางถกลวรรณ ศิริสวัสด์ิ จํานวน 3 บทความ  ได้แก่ 
1) เรื่องลักษณะผิดปกติจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
2) เรื่องตําลึงผักรมิรั้ว 
3) เรื่องโพลีพลอยด์ในพืช 

3. ดร.อนุชา รักสันติ จํานวน 3 บทความ ได้แก่ 
1) เรื่องไหมไฟโบรอิน 
2) เรื่องแผ่นไหมไฟโบรอินผสมแป้งข้าวเจ้า 
3) เรื่องแผ่นไหมไฟโบรอินผสมแป้งข้าวเจ้าดัดแปร 

รางวัลบทความยอดนิยม (ยอด Like และ คะแนนจาก Google) 
1. บทความ “โพลีพลอยด์ในพืช”เขียนโดย นางถกลวรรณ ศิริสวัสด์ิ  2,783 คะแนน  
2. บทความ “รางจืด” เขียนโดย นางนิตยา บุญทิม    1,561 คะแนน  
3. บทความ “ไหมไฟโบรอิน” เขียนโดย ดร.อนุชา รักสันติ    1,508 คะแนน 
 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของนักวิจัยสถาบันฯ และหน่วยวิจัยเครือข่าย 
(ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561)  

ในปี 2561 สถาบันฯ มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในบทความวารสารระดับชาติและนานาชาติของ
นักวิจัยสถาบันฯ และหน่วยวิจัยเครือข่าย ต้ังแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 จํานวน 27 ผลงาน ดังน้ี 
1 Manotham, S., Butnoi, P., Jaita, P., Kumar, N., Chokethawai, K., Rujijanagul, G., Cann, D.P. 

2018. Large electric field-induced strain and large improvement in energy density of 
bismuth sodium potassium titanate-based piezoelectric ceramics. Journal of Alloys and 
Compounds. 739: 457-467. 

2 Kamopas, W., Asanakham, A., Kiatsiriroat, T. 2018. Study on low pressure adsorption of 
biomethane from biogas by coal activated carbon. Journal of Engineering Science and 
Technology. 13(3): 682-692. 

3 Butnoi, P., Manotham, S., Jaita, P., Sweatman, D., Pisitpipathsin, N., Tunkasiri, T. 2018. 
Electric field–induced strain behavior and ferroelectric properties of lead zirconate 
titanate-barium calcium zirconate titanate ceramics. Integrated Ferroelectrics. 187(1): 156-
164. 

4 Jaita, P., Manotham, S., Butnoi, P., Sanjoom, R., Arkornsakul, P., Sweatman, D.R., Kruea-In, 
C., Tunkasiri, T. 2018. The mechanical and electrical properties of modified-BNKT lead-
free ceramics. Integrated Ferroelectrics. 187(1): 147-155. 
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5 Pruetiworanan, S., Duangjan, K., Pekkoh, J., Peerapornpisal, Y., Pumas, C. 2018. Effect of 
pH on heat tolerance of hot spring diatom Achnanthidium exiguum AARL D025–2 in 
cultivation. Journal of Applied Phycology. 30(1): 47-53. 

6 Techarang, J., Yu, L.D., Tippawan, U., Phanchaisri, B. 2018. Ion beam genetic-technology 
for modification of rice phenotypes. Surface and Coatings Technology, (Article in press). 

7 Thajee, K., Paengnakorn, P., Wongwilai, W., Grudpan, K. 2018. Application of a webcam 
camera as a cost-effective sensor with image processing for dual electrochemical – 
colorimetric detection system. Talanta. 185(1): 160-165. 

8 Semsang, N., Techarang, J., Yu, L., Phanchaisri, B. 2018. Low-energy N-ion beam 
biotechnology application in the induction of Thai jasmine rice mutant with improved 
seed storability. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms. 425: 32-37. 

9 Jaimun, R., Sangsuwan, J., Intipunya, P., Chantrasri, P. 2018. Active wrapping paper against 
mango anthracnose fungi and its releasing profiles. Packaging Technology and Science. 
31(6): 421-431. 

10 Kamopas, W., Kiatsiriroat, T. 2018. Regeneration of mono-ethanolamine solution after 
biogas purification by electrical heating with assisted ultrasonic wave. Waste and Biomass 
Valorization. Pages 1-6 (Article in press) 

11 Kiwfo, K., Wongwilai, W., Paengnakorn, P., Boonmapa, S., Sateanchok, S., Grudpan, K. 
2018. Noodle based analytical devices for cost effective green chemical analysis. Talanta. 
181(1): 1-5. 

12 Penkhrue, W., Sujarit, K., Kudo, T., Ohkuma, M., Masaki, K., Aizawa, T., Pathom-Aree, W., 
Khanongnuch, C., Lumyong, S. 2018.Amycolatopsis oliviviridis sp. Nov., a novel polylactic 
acidbioplastic-degrading actinomycete isolated from paddy soil. International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology. 68(5): 1448-1454. 

13 Yodkhum, S., Sampattagul, S., Gheewala, S.H. 2018. Energy and environmental impact 
analysis of rice cultivation and straw management in northern Thailand. Environmental 
Science and Pollution Research. 25(18): 17654-17664. 

14 Sommano, S., Suksathan, R., Colelli, G., Kumpuan, W.Potentials of Thai tropical edible 
flowers as fresh cut salad mix. Acta Horticulturae. 1194: 1187-1193 Conference Paper) 

15 Chanasut, U., Jindaluang, J., Techakaew, S., Kumpoun, W. 2018.Cell death due to chilling 
injury of mango cultivars ‘Nam Dok Mai No.4’, ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Mahachanok’ 
during low temperature storage. Acta Horticulturae. 1194:405-409 (Conference Paper) 

16 Pradit, W., Suwannapoom, C., Bowonchairit, K., Buddhachat, K., Tantithakura, O., 
Chomdej, S. 2018. Preliminary karyotype analysis of Amolops panhai and Sylvirana 
nigrovittata (Anura, Ranidae) from southern Thailand. Nucleus (India). 61(1): 69-73. 

17 Chuttong, B., Phongphisutthinant, R., Sringarm, K., Burgett, M., Barth, O.M. 2018. 
Nutritional composition of pot-pollen from four species of stingless bees (Meliponini) in 
southeast Asia. Pot-Pollen in Stingless Bee Melittology, Pages 313-324. (Book Chapter) 
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18 Intra, P., Yawootti, A., Sampattagul, S. 2018. Field evaluation of an electrostatic PM2.5 
mass monitor. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 40(2): 347-353. 

19 Punyanitya, S., Koonawoot, R., Ruksanti, A., Thiensem, S., Raksujarit. 2018. A. Structure 
and mechanical properties of retrograded rice starch and cow bone powder composite 
sponge. Materials Science Forum. 923: 84-88 (Conference Paper; 2nd International 
Conference on Frontiers of Composite Materials, ICFCM 2017)  

20 Chanasut, U., Rattanpanone, N., Boonyakiat, D., Kampoun, W. 2018. Chilling injury 
susceptibility of early-season “Sai Nam Peung” tangerine fruit and alteration of α-
farnesene and conjugated trienols during low temperature storage. Chiang Mai Journal of 
Science. 45(1): 147-153. 

21 Dangsak, J., Eitssayeam, S., Tunkasiri, T., Intatha, U. 2018. Preparation and characterization 
of lead-free (Ba0.4Sr0.4Ca0.2)(Zr0.05Ti0.95)O3 ceramics using BST seed induced method. Key 
Engineering Materials, 766: 180-185 (Conference Paper; 3rd International Conference on 
Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017) 

22 Intawin, P., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T. 2018. Pengpat, K.Crystallization 
kinetics and heat treatment temperature on microstructure of Na2O-CaO-P2O5-TiO2 glass 
system. Key Engineering Materials, 766: 151-156 (Conference Paper; 3rd International 
Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017)

23 Kulrat, N., Bootkul, D., Dangtip, S., Intarasiri, S. 2018. Study of thermal property of glass-
ceramics produced from soda lime glass waste by single-step sintering process. Key 
Engineering Materials, 766: 58-64 (Conference Paper; 3rd International Conference on 
Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017)

24 Kamnoy, M., Intatha, U., Munpakdee, A., Eitssayeam, S., Tunkasiri, T. 2018. Mechanical 
properties and microstructure of Li2O-SiO2-P2O5-Al2O3-K2O-CaO glass-ceramics. Key 
Engineering Materials, 766: 164-169 (Conference Paper; 3rd International Conference on 
Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017)

25 Sununta, N., Sedpho, S., Sampattagul, S. 2018. City carbon footprint evaluation and 
forecasting case study: Dan Sai municipality. Chemical Engineering Transactions. 63: 277-
282. 

26 Sriprapha, P., Rungsiyakull, C., Pengpat, K., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S. 2018. A study of 
mechanical properties of bone cement containing micro- and nano- hydroxyapatite 
particles. Key Engineering Materials, 766: 117-121 (Conference Paper; 3rd International 
Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017)

27 Yeerum, C., Wongwilai, W., Grudpan, K., Vongboot, M. 2018. Green assay of anionic 
surfactant via ion-association with methylene blue sorbed on polyurethane foam 
monolithic rod and using a smartphone. Talanta. 190: 85-88.
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ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และ โครงการวิจัย ของนักวิจัยในสังกัด 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2556-2560) และปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีดังนี้   

ที่ ชื่อ-สกุล 
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus โครงการงบประมาณแผ่นดิน โครงการงบประมาณภายนอก 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
1 ดร.บุญรักษ์  พันธ์ไชยศรี 2 1 1 1 2 2 9   - 1 1
2 ดร.วิลาวัลย์ คําปวน 4  1 2 3 10 1 1 1 3 3 1 4
3 นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์   -  1 1 1 1
4 ดร.ปริญญา  จันทรศรี   1 1 1   1 2 1 1 1 3
5 นางนิตยา บุญทิม   - 1  1 1 3 -
6 ดร.เสวต  อินทรศิริ 7 7 2 3 7 1 27   1 1 -
7 ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย   - 1 1 1 1 1 5 -
8 นายพงศธร  ธรรมถนอม   - 2 1 1 1 5 -
9 ดร.ไพฑูรย์  อบเชย 1  1 1 1  1 3 -
10 ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์   -   1 1 1 1
11 ดร.อนุชา  รักสันติ   1 1 2 1 1  2 1 1
12 ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์   1 1 2 1  1 2 2 1 3
13 ดร.วาสนา คําโอภาส   2 2   1 1 1 1 2
14 ดร.บาจรีย์  ฉัตรทอง 1  1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2
15 ดร.รัชยุดา กองบุญ   -   - 2 2
16 ดร.วศิน  วงศ์วิไล   3 3   - 1 1
17 นายศุภกิจ ชัยพุฒิ   -   - -
18 ดร.ชัยอาทิตย์  อิ่นคํา   2 2   - 1 1 1 3
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ความร่วมมือกับกับองค์กรในและต่างประเทศ 
สถาบันฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ ประกอบด้วย อาคันตุกะ ข้อตกลงความ

ร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสถาบันฯ ได้ให้การตอบรับคณะศึกษาดูงานจาก 
National Taiwan Ocean University, Tunghai University, National Chiayi University และ National 
Chung Hsing University ประเทศใต้หวัน จํานวน 17 ท่าน ในวันท่ี 5 กันยายน 2561 เพ่ือหารือและกระชับ
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพ่ือทําวิจัยร่วมกัน   

และสถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรในและต่างประเทศ ดังน้ี 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และ บริติช เคานซิล โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่
ช่างฝีมือ ชุมชน เน้นท่ีการศึกษาด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน โดยเน้นวัสดุและ
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนาด้านข้าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรห้วยไผ่ เพ่ือการผลิต ดําเนินการ
ปลูก ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของข้าวพันธ์ุกลาย ท่ีผ่าน
การปรับปรุงพันธ์ุ โดยเทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน 

4. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ( MOU)  ร ะห ว่ า ง  Science and Technology 
Research Institute ( STRI)  of Chiang Mai University ร่ ว มกั บ  Unit for Social and 
Enviromental Research (USER) โดยมีวัตถุประสงค์ STRI และ USER สร้างความสัมพันธ์ 
หรือทํางานร่วมกันเพ่ือที่จะส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกันทางวิชาการ  ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อท้ังสองสถาบัน 

กิจกรรมตามแผนเชิงรุกของผู้บริหาร (ช่วงเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 2561) 
1. การประสานความร่วมมืองานวิจัย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 

สถาบันฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งเน้นการวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิง
บูรณาการ ในห้วงระยะเวลาท่ีศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฯ ได้พัฒนา
ข้อเสนอโครงการในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกและแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังน้ี 

1.1 แหล่งทุนภายนอกจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสถาบันฯ ได้
จัดส่งข้อเสนอโครงการในลักษณะแผนงานวิจัย จํานวน 6 แผนงานวิจัย และโครงการวิจัย 
จํานวน 25 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 58,075,323 บาท 

1.2 แหล่งทุนภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ  สถาบันฯ ได้จัดส่ง
ข้อ เสนอเ ชิงหลักการ  (Concept Proposal) จํานวน  2 แผนงานวิ จัย  งบประมาณ 
348,000,000 บาท 
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1.3 แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน) สถาบันฯ ได้จัดส่ง (Concept 
Proposal) จํานวน 3 แผนงานวิจัย และ 7 โครงการเด่ียว เป็นเงิน 82,062,070 บาท 

 
2. การจัดตั้งหน่วยวิจัยเครือข่าย 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นชอบให้สถาบันฯ ดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) น้ัน  สถาบันฯ ได้ขยายเครือข่ายไปยัง     
คณะแพทยศาสตร์ โดยมีการจัดต้ังหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food Research Unit)   
มีรองศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ วงค์ภูมิชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย  

นอกจากน้ี  สถาบันฯ ยังได้จัดต้ังหน่วยวิจัยยุทธศาสตร์ มีศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เป็น
หัวหน้าหน่วยวิ จัย  มี วัต ถุประสงค์คือ  เ พ่ือ เ พ่ิม ช่องทางในการเสนอขอรับทุนแก่คณาจาร ย์ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีไม่ได้สังกัดหน่วยวิจัยเครือข่ายของสถาบันฯ แต่มีความสนใจเสนอโครงการวิจัยผ่าน
สถาบันฯ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศได้ 

 
ข้อมูลหน่วยวิจัยเครือข่ายของสถาบันฯ จํานวน 27 หน่วย 
ลําดับ ช่ือหน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย 

1 หน่วยวิจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศ.ดร.สัญชัย   จตุรสิทธา 
2 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.ดร.สัญชัย   จตุรสิทธา 
3 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีลําอนุภาคและพลาสมา รศ.ดร.ธีรวรรณ   บุญญวรรณ 
4 หน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ 
5 หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ศักดิพล เทียนเสม 
6 หน่วยวิจัยเอ็นไซม์เทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 
7 หน่วยวิจัยจุลชีววิทยาประยุกต์ ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ 
8 หน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช อ.จามจุรี โสตถิกุล 
9 หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี 
10 หน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ผศ.ดร.จํานงค์ อุทัยบุตร 
11 หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี 
12 หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ 
13 หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 
14 หน่วยวิจัยเพ่ือการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 
15 หน่วยวิจัยการแปลงพลังงานและวิทยาศาสตร์นาโน ผศ.ดร.วัลย์ชัย พรมโนภาส 
16 หน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์ ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 
17 หน่วยวิจัยเอ็นไซม์วิทยาและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชยากร ภูมาศ 
18 หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์และเน้ือเย่ือพืชเพ่ือการ

ปรับปรุงพันธ์ุ 
 

ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสด์ิ 
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ลําดับ ช่ือหน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย 
19 หน่วยวิจัยจุลินทรีย์เทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.นฤมล ทองไว 
20 หน่วยวิจัยส่งเสริมสุขภาพและการสืบพันธ์ุ ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร 
21 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช 
22 หน่วยวิจัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ 

23 หน่วยวิจัยเคมีประยุกต์และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธีรบุญ พจนการุณ 
24 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์นาโนประยุกต์ ผศ.ดร.ปะราลี แว่นแก้ว 
25 หน่วยวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ 
26 หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ ผศ.วชิระ จิระรัตนรังษี 
27 หน่วยวิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพ รศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ภาคผนวก ข 
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ประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
 

ช่ือ-สกุล  ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา 
1. ประวัติส่วนตัว 

- อายุ  58 ปี 
- สถานภาพ สมรส  

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ.ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์  
ม.เกษตรศาสตร์ 

ปี 2526 

ปริญญาโท สาขาสัตวบาล   
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์   

คณะเกษตรศาสตร์  
ม.เกษตรศาสตร์ 

ปี 2530 

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ Georg-August-Universität of 
Göttingen- Germany 

ปี 2539 

 

3.  ประวัติการทํางาน 
- ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง   ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) เทียบเท่า ระดับ 11   
- ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เม่ือวันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2530  
- ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี 26 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2540 
- ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2543 
- ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553  
- อายุการทํางาน  30  ปี 
- ตําแหน่งอ่ืนๆ 

เช่น เคยดํารงตําแหน่งบริหาร/กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภาอาจารย์/กรรมการสภา
ข้าราชการ/ ท่ีปรึกษา/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสมาคม/กรรมการองค์กรอ่ืนๆ ฯลฯ  

ตําแหน่ง                      หน่วยงาน   ปี พ.ศ. 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษถาคม 2561 – 

ปัจจุบัน) 
 รักษาการผู้อํานวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน) 
 ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ) ต้ังแต่ 2552 – ปัจจุบัน 
 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2557 - 2561) 
 กรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน) 
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 รักษาการ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 
พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤษภาคม 2559) 

 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 
30 กันยายน 2559) 

 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 
30 กันยายน 2555) 

 หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 พฤศจิกายน 2544 - 23 
พฤศจิกายน 2548) 

 กรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้ังแต่ 2557 – ปัจจุบัน 
 บรรณาการวารสารเกษตร TCI กลุ่มท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ 2552 – 2561 IF=0.561 
 บรรณาการวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต TCI กลุ่มท่ี 1 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ) ต้ังแต่ 2556 – ปัจจุบัน IF=0.548 
 กองบรรณาการวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้ังแต่ 2556 – ปัจจุบัน 
 กองบรรณาการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่ 2557 – ปัจจุบัน 
 กองบรรณาการวารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สถาบันคลังสมองของชาติ ต้ังแต่ 2556 – 

ปัจจุบัน 
 ประธานคลั ส เ ตอร์ เ กษตรและอาหาร  โค ร งกา รมหา วิทยาลั ย วิ จั ยแ ห่ งชา ติ  ( NRU) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ 2554 – 2559 ด้วยวงเงินงบประมาณ 36,256,626 บาท 
 ผู้ประสานงานโครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 เรื่อง อาหารเพ่ือสุขภาพ 

(Functional Food) ต้ังแต่ 15 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน 
 ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย การผลิตโคเน้ือคุณภาพสูงของ 12 มหาวิทยาลัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน

จาก สํานักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร (สวก.) 
 กรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ประธานฝ่ายวิชาการ (ตุลาคม 2559 -  

ปัจจุบัน) 

4.  ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ ให้ระบุการใช้ประโยชน์ (ควรระบุ
จํานวน ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม บทคัดย่อ พ.ศ. ท่ีเผยแพร่ 
และแหล่งตีพิมพ์) 

1. โครงการการศึกษาระบบตลาดและโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาการผลิตและจําหน่ายโคเน้ือขุนคุณภาพสูง: 
กรณีศึกษา เชียงใหม่ พะเยา แพร่ งานวิจัยจะทําให้เห็นศักยภาพของการผลิตโคเน้ือในเขตภาคเหนือ
ตอนบน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญเพราะจุดน้ีจะเป็นการเริ่มต้นของการส่งโคเน้ือไปยังประเทศจีน 

2. Jaturasitha, S., T. Srikanchai, M. Kreuzer and M. Wicke. 2008. Differences in carcass 
and meat characteristics between chicken indigenous to Northern Thailand ( Black-
boned and Thai Native)  and imported extensive breeds ( Bresse and Rhode Island 
Red). Poult. Sci. 87. 160-169. น้ีผลงสนวิจัยน้ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเลี้ยง การตลาด 
ไก่ดําและประหางดําทําให้เป็นท่ีรู้จักย่ิงข้ึนนอกจากน้ียังสามารถใช้ข้อมูลเป็นการแสดงคุณค่าทาง
โภชนะให้กับผู้บริโภคได้ทราบ 
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3. โครงการการยกระดับการผลิตโคเน้ืออย่างครบวงจรเป็นการบรูรณาการโครงการท่ีมาจาก 5 
มหาวิทยาลัย ในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การผลิตอาหารสัตว์ การตัดแต่ง การตลาด โคเน้ือคุณภาพสูงเพ่ือเตรียมรับกับการเปิด FTA กับปะ
เทศออสเตรเลียทําให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนักมากย่ิงขึ้น 

5.  ผลงานวิจัยท้ังหมด ท่ีตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ รวมท้ังวารสารสัตวบาล (ควรระบุ ช่ือผลงานวิจัย ฉบับท่ี
เผยแพร่และแหล่งท่ีตีพิมพ์) 

5.1 ผลงานทางวิชาการ 
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตํารา รวม 2 เล่ม 
- สัญชัย จตุรสิทธา. 2547. การจัดการเน้ือสัตว์ จํานวน 170 หน้า.  
- สญัชัย จตุรสิทธา. 2553. เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ จํานวน 367 หน้า.  

5.2 บทความทางวิชาการ เลือกมา 6 เรื่อง 
1. สัญชัย  จตุรสิทธา. 2532. ลักษณะเน้ือซีด เหลว และไม่คงรูปในสุกร. วารสารเกษตร. 5(1): 

47-54. 
2. สัญชัย  จตุรสิทธา. 2534. การสกัดปาเปนจากผลมะละกอ มาใช้เพ่ือความนุ่มของเน้ือสัตว์. 

วารสารเกษตร. 7(1): 58-69. 
3. สัญชัย จตุรสิทธา, นิราภรณ์ ชัยวัง และ ธนาพร บุญมี. 2556. เทคโนโลยีอาหารสัตว์เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพเน้ือ. รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้ือสัตว์ครั้งท่ี 4 ปี 
2556: คุณภาพเน้ือ: สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค. 178-190. 

4. สัญชัย จตุรสิทธา, นภัสสร มนทา และ พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส. 2559. นวัตกรรมใน
อนาคตเพื่อการผลิตอาหารและสัตว์. การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 

5. Jaturasitha, S., N. Chaiwang and M. Kreuzer. 2016. Thai native chicken meat: an 
option to meet the demands for specific meat quality by of certain groups of 
consumers. A review. ANP 

6. Jaturasitha, S., N. Chaiwang, A. Kayan and M. Kreuzer. 2016. Nutritional strategies 
to improve the lipid composition of meat, with emphasis on Thailand and Asia. 
Meat Sci. 120: 157-166. 

5.3 ผลงานวิจัยมีมากกว่า 150 เรื่อง 
5.3.1 งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (คัดเลือกมา) 4 เรื่อง 5 ปีย้อนหลัง 

5.3.1.1 อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง, อํานวย เลี้ยวธารากุล, อภิรักษ์ เพียรมงคล, โปรดปราน 
ทาเขียว และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. ความนุ่มของเน้ือไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดํา
เชียงใหม่ 1 และไก่กระทง. แก่นเกษตรฉบับพิเศษ (41); 21-26. 

5.3.1.2 สุกัญญา ยอดสร้อย, นิราภรณ์ ชัยวัง, เสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ, กรวรรณ ศรี
งาม, ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเน้ือของโคดอย และโคขาวลําพูน 
เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน. แก่นเกษตรฉบับพิเศษ (41); 45-50. 
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5.3.1.3 อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง, อํานวย เลี้ยวธารากุล, อภิรักษ์ เพียรมงคล, โปรดปราน 
ทาเขียว และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพการบริโภค กลิ่น และรสชาติของเน้ือไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 
1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(2): 37-46. 

5.3.1.4 สุกัญญา ยอดสร้อย, นิราภรณ์ ชัยวัง, กรวรรณ ศรีงาม, ทรงเกียรติสุวรรณศิริกุล 
และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเน้ือของโคดอย โคขาวลําพูน และโคลูกผสมบราห์มัน ภายใต้สภาพการ
เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(2): 47-57. 

5.3.2 งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศคัดเลือก (คัดเลือกมา) 13 เรื่อง 5 ปี
ย้อนหลัง 

5.3 .2 .1 Bunmee, T. ,  S.  Jaturasitha, M.  Kreuzer and M.  Wicke.  2014.  Can 
calcium chloride injection facilitate the ageing- derived improvement in the quality of meat 
from culled dairy cows? Meat Sci. 96(4): 1440-1445. 

5.3.2.2 Lambertz, C. , P.  Panprasert, W. Holtz, E. Moors, S. Jaturasitha, M. 
Wicke and M.  Gauly.  2014.  Carcass characteristics and meat quality of swamp buffaloes 
(Bulbalus bulbalis) fattened at different feeding intensities. AJAS. 27(4): 551-560. 

5.3.2.3 Bunmee ,T., S. Jaturasitha, M. Wicke and M. Kreuzer. 2015. Effects of 
different finishing feeding strategies for culled cows on lipid and organoleptic characteristics 
of the meat. SJST 37(23): 109-117. 

5.3.2.4 Chaiwang, N. , S. Jaturasitha, K.  Sringam, M. Wicke and M. Kreuzer. 
2015.  Comparison of the meat quality of Thai indigenous Upland Cattle and F2- crossbreds 
with 75% Charolais blood proportion. JAAR 43(2): 196-201. 

5.3.2.5 Choonpicharn, S. , S.  Jaturasitha, N.  Rakariyatham, N.  Suree and H. 
Niamsup.  2015.  Antioxidant and antihypertensive activity of gelatin hydrolysate from Nile 
tilapia skin. J. Food Sci Technol. 52(5): 3134-3139. 

5.3.2.6 Chaiwang, N. , S. Jaturasitha, K.  Sringam, M. Wicke and M. Kreuzer. 
2015.  Comparison of the fatty acid profiles of the meat of crossbreds with 75%  Charolais 
blood proportion and Thai indigenous Upland Cattle. CMUJNS. 14(2): 199-205. 

5.3.2.7 Glinoubol, J., S. Jaturasitha, P. Mahinchai, M. Wicke and M. Kreuzer. 
2015. Effects of crossbreeding Thai Native or Duroc pigs with Pietrain pigs on carcass and meat 
quality. Agri. and Agric. Sci. Procedia 5: 159-163. 

5.3.2.8 Samootkwam, K., S. Jaturasitha, B. Tipnate, A. Waritthitham, M. Wicke 
and M.  Kreuzer.  2015.  Effect of improving Lamphun cattle with Black Angus on carcass and 
meat Quality. Agri. and Agric. Sci. Procedia 5: 145-150. 

5. 3. 2. 9 Intarak, I. , P.  Lhasudta, S.  Jathurasitha, M.  Wicke and M.  Kreuzer. 
2015. Effects of slaughter weight on carcass and meat characteristics of Punga Fish (Pangasius 
bocourti Sauvage). Agri. and Agric. Sci. Procedia 5: 164-169. 

5.3.2.10 Kayan, A., I. Boontan, S. Jaturasitha, M. Wicke and  M. Kreuzer. 2015. 
Effect of slaughter weight on meat quality of Nile Tilapia ( Oreochromis niloticus) .  Agri.  and 
Agric. Sci. Procedia 5: 159-163 
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5. 3. 2. 11 Koomkrong, N. , S.  Theerawattanasirikul, C.  Boonkaewwan, 
Jaturasitha, S. and A. Kayan. 2015. Breed-related number and size of muscle fibres and their 
response to carcass quality in chickens. Italian J. Anim. Sci. 14: 4145-4149. 

5. 3. 2. 12 Choonpicharn, S. , S.  Tateing,  S.  Jaturasitha, N.  Rakariyatham, N. 
Suree and H.  Niamsup.  2016.  Identification of bioactive peptide from Oreochromis niloticus 
skin gelatin. J. Food Sci Technol. 53(5): 1222-1229. 

5.3.2.13 Jaturasitha, S., P. Ratanapradit, W. Piawong and M. Kreuzer. 2016. 
Effects of Feeding Purple Rice (Oryza sativa L. Var. Glutinosa) on the Quality of Pork and Pork 
Products. AJAS. 29(4): 555-563. 

5.3.2.14 Bunmee, N., N. Chaiwang, C. Kaewkot and S. Jaturasitha. 2018. 
Current situation and future prospect of beef production in Thailand. AJAS. 30(7): 968-975. 

5.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
5.3.3.1 สัญชัย  จตุรสิทธา. 2540. บรรณาธิการ.  รายงานผลการวิจัยในการประชุมทาง

วิชาการของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งท่ี 2 ระหว่าง 8-10 ธันวาคม 2540 เรื่อง แนวโน้ม
การผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย (Trends in Livestock Production in Thailand) 

5.3.3.2  สัญชัย  จตุรสิทธา พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ เทอดชัย เวียรศิลป์ อังคณา ผ่อง
แผ้ว และนุชา สิมะสาธิตกุล. (2542). บรรณาธิการ รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งท่ี 2 ระหว่าง 8-10 ธันวาคม 2540 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์ สุขภาพ การจัดการ และผลิตภัณฑ์ (Quality Control in Animal Production 
:Nutrition, Health, Management and Product) 

5.3.4 วิทยากรรับเชิญ บรรยายในการประชุมวิชาระดับชาติ 
5.3.4.1 วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่องการผลิตเน้ือสัตว์อย่างย่ังยืน : คุณภาพเน้ือ ในการ

ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 
ชม.) 

5.3.4.2 วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง การผลิตสัตว์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
วิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งท่ี 5 ในวันท่ี 28-30 มิถุนายน 2559 ท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 ชม.) 

5.3.5 วิทยากรรับเชิญ บรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
5.3. 5. 1 The 5 th International Conference on Sustainable Animal Agricultural 

for Developing Countries เ รื่ อ ง  Native Asian chickens:  an alternative for matching the specific 
meat quality demands of certain groups of consumer วัน ท่ี  27-30 ตุลาคม  2558 Dusit Thani 
Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand  

5.3.5.2 วิทยากรรับเชิญบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Asian 
Conference on Green Technology in Agriculture:  Chance and Challenge เ รื่ อ ง  Effects of 
crossbreeding Thai Native or Duroc pigs with Pietrain pigs on carcass and meat quality วันท่ี 20-
22 กรกฎาคม 2558 Holiday Garden Spa and Resort, Chiangmai, Thailand  

5.3.5.3 วิทยากรรับเชิญบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Asian 
Conference on Asian Highland Natural Resources Management, AsiaHiLand 2015 เรื่อง Effect of 
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improving Lamphun cattle with Black Angus on carcass and meat Quality วัน ท่ี  7 -9  มกราคม 
2558 The Impress Hotel, Chiangmai, Thailand  
6.  ผลงานอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

6.1 ผลิตคู่มือการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ สําหรับคุณครูท่ีสอนในระดับ มัธยม
ศึกษณาตอนต้นและปลาย จํานวน 29 วิชา ท่ีใช้กันท่ัวประเทศ 

6.2 ผลิตคู่มือการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีลําไยและผลิตภัณฑ์ สําหรับคุณครูท่ีสอนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จํานวน 29 วิชา ท่ีใช้กันท่ัวประเทศ 

6.3 งานบริการทางวิชาการ  
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินขอตําแหน่งวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย 

(1 ชม./สัปดาห์) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินขอตําแหน่งวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 3 ราย (1 
ชม./สัปดาห์) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินขอตําแหน่งวิชาการในระดับศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย (1 ชม./
สัปดาห์) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ จํานวน 20 เรื่อง (1 ชม./
สัปดาห์) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง (1 
ชม./สัปดาห์) 

- วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนตําราเพื่อขอตําแหน่งวิชาการ แก่
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันท่ี 28 มกราคม 2556 (3 ชม.) 

- วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่องหลักการเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ แก่
คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือ 26 กันยายน 2557 (3 ชม.) 

- ประธานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ประมง) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประมง) ของคณะเทคโนโลยีการประมง และ
ทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง สิงหาคม 2558 (18 ชม.) 

7. ประวัติการเป็นสมาชิกของสมาคม ชมรม องค์กร สาธารณประโยชน์อะไรบ้าง 
7.1 สมาชิกสมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทยต้ังแต่ 2530-ปัจจุบัน  
7.2 ผู้ประสานงานสมาคมนักศึกษาเก่าเยอรมันประจําภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกใต้ (Southeast Asia 

German Alumni Network, SEAG) ต้ังแต่ 2001-2006 
7.3 สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า Alexander von Humboldt Foundation ต้ังแต่ 2006-ปัจจุบัน 
7.4 สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภาคเหนือ ต้ังแต่ 2530-ปัจจุบัน 

8. รางวัล (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ฯลฯ) ท่ีเคยได้รับ 
8. 1 ร า ง วั ล  - Georg Forster Research Fellowship จ า ก  Alexander von Humboldt-

Foundation ปี 2539 
8.2 อาจารย์ดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 จาก กองทุน ศ. เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักด์ิ      

อังกสิทธ์ิ ปี 2557 
8.3 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มก.กพส. 2558 ด้านการสร้างช่ือเสียง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 

2558 
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8.4 รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจําปี 2559 จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2559 

8.5 รางวัลช้างทองคํา อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
ปี 2559 

8.6 รางวัล อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 
8.7 รางวัลนักวิชาการดีเด่นสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ปี 2559 
8.8 รางวัล อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 
 

 
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจําปี 2559 จากคณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2559 
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รางวัลช้างทองคํา อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2559 จาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558 ด้านการสร้างช่ือเสียง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 


