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คํานํา 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกอตั้งมาตั้งแตป  พ.ศ. 2530    

มีวิ สัยทัศนในการเปนองคกรที่บ ริหารจัดการและดํา เนินการวิจั ย เชิ งสหวิทยาการสูความเปนเลิศ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และมีพันธกิจหลักในการดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการ บริหารจัดการงานวจิยั
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เผยแพรและถายทอดงานวิจัย  ใหบริการวิชาการ  ตลอดจนพัฒนาสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย  และมุงมั่นดําเนินกิจกรรมใหบรรลุผลตามพันธกิจหลักดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง    

สถาบันฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2553   เพื่อแสดงความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) และหวังเปนอยางยิ่งวา  
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสามารถเปดดูขอมูลไดที่ 
http://www.ist.cmu.ac.th  

 
(รองศาสตราจารย ดร.ธนพร  สุปริยศิลป) 

ผูอํานวยการ 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย 

ของรัฐ และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่อ
อํานวยประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม  

มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรู ตามหลักแหงเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน 
 

เปนองคกรที่บริหารจัดการและดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
สูความเปนเลศิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
พันธกิจ 

 
1.  ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการโดยการเชื่อมโยงเครือขายงานวจิัยตาง ๆ ตลอดจนประสานหนวยงาน

ของรัฐและภาคเอกชนใหเกดิความรวมมือดานการวิจัย  
2.  บริหารจัดการงานวจิัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3.  เผยแพรผลงานวิจยั ตลอดจนการบริการวิชาการ  การถายทอดผลงานวิจยัสูกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการ

นําผลงานไปใชประโยชน 
4.  พัฒนาสรางสรรคส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมจากผลงานวิจยั 

 
คานิยม 

 
“รวมมือรวมใจมุงสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

 
 
 

 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

สารบัญ 
                      

 หนา 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูป ง 
ประวัต ิ 1 
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 2 
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบัน 2 
แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 3 
ผลดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 4 

- บุคลากรของสถาบันฯ 4 
- งบประมาณ 5 
- การพัฒนาบคุลากร 6 
- การจัดการองคความรู (KM) 7 
- การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 
- การบริหารจดัการดานอืน่ ๆ ของสถาบันฯ 10 
- การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 11 
- การบริการหองสมุด 12 

ผลดําเนินงานดานการวิจัย 13 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายใน (งบประมาณแผนดินของสถาบันฯ ) 13 
- โครงการ Matching Fund 13 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 14 
- การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 14 
- คณาจารยหนวยวิจยัในเครือขายและบุคลากรที่ไดรับรางวัล 15 
- การเสนอผลงานวิจยัของนกัวิจยัในสังกัด 16 
- ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 17 
- กิจกรรมการวิจัยของหนวยวิจัยเครือขาย 19 

 
 

ก 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 
 หนา 
ผลดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 23 

- ผลดําเนินงานของโครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 
(ฝายแกมไหม) 

23 

- ผลดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนดวยภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  

32 

- ผลดําเนินงานโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

34 

- ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดาน
ชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

35 

ผลดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพ 38 
- กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคณุภาพ 39 

ผลดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 41 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ 2553 

42 

              
      
 

ข 
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สารบัญตาราง 
                      

 หนา 
ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 5 
ตารางที่ 2  งบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

จําแนกตามแหลงทุน 
6 

ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน  
(ฝายแกมไหม) 

24 

ตารางที่ 4 ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรม
ทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

36 

ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการประเมินตวัช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ 2553 

42 
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สารบัญรูป 
                      

 หนา 
รูปที่ 1 จํานวนบุคลากรสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 
รูปที่ 2 แผนภมูิแสดงงบประมาณจาํแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 5 
รูปที่ 3 แผนภมูิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวชิาการแก

ชุมชนจําแนกตามแหลงทุน 
6 

รูปที่ 4  การดําเนินกจิกรรมจดัการองคความรู (KM) 8 
รูปที่ 5 เว็บไซตสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

http://www.ist.cmu.ac.th 
9 

รูปที่ 6 กิจกรรมบริหารจัดการดานอื่น ๆ ของสถาบันฯ 10 
รูปที่ 7 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 11 
รูปที่ 8 หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีช้ัน 3  

อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
12 

รูปที่ 9 การเสนอผลงานนักวิจัยประจําป 2553 16 
รูปที่ 10 กิจกรรมผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจยัเครือขาย 18 
รูปที่ 11 กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม 32 
รูปที่ 12 กลุมผลิตภัณฑผาตีนจกแมแจม 32 
รูปที่ 13 กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง 33 
รูปที่ 14 กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพนู 33 
รูปที่ 15 กิจกรรมโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการพัฒนาตลาด  

และเพื่อการ วเิคราะหตนทนุการผลิต 
34 

รูปที่ 16 กิจกรรมโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

35 

รูปที่ 17 ฐานขอมูลประกันคณุภาพแสดงบนเว็บไซตที่ 
http://www.ist.cmu.ac.th/qa 

39 

รูปที่ 18 กิจกรรมประกันคุณภาพ 40 
รูปที่ 19 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 41 
  

 

ง 
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1

ประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และคณะผูดําเนินงานฝายบริหารรวมเปนกรรมการ  โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยูที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานอธิการบดี  และไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ  เมื่อวันที่  21 กันยายน 2530  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  ออกประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 104 ตอนท่ี 189  โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน  วิลัยทอง  (ตําแหนงทางวิชาการในขณะนั้น) เปน
ผูอํานวยการคนแรก  และในเดือนตุลาคม 2536  ไดยายสํานักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4  
เปนอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ 904 ตารางเมตร   

 
ตอมาไดมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฏาคม 2551 เปลี่ยนชื่อ จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development)  เปน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Research Institute) 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนงานวิชาการ จัดอยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซ่ึงไดแก  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เดิมมีช่ือเรียกวา โครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยท่ี
ประชุมคณบดีเห็นชอบใหมีโครงการจัดตั้งฯ  เมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2528  มีคณะผูดําเนินงาน ประกอบดวย  ผูแทน
คณะหลักในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  คณะ
วิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการประจําโครงการ  
ประกอบดวย  อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี)  ในขณะนั้น
เปนประธาน  ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  ผูแทนคณะ ๆ  ละ  1  คน  
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คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รศ.ดร.ดาวรุง  กังวานพงศ 
กรรมการ 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 
ประธานกรรมการ 

ศ.ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง 
กรรมการ 

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน  วิลัยทอง 
กรรมการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
กรรมการและเลขานุการ 

 

ผศ.ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
ผูอํานวยการ 

ประธานกรรมการ 

 
ผศ.ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร 

รองผูอํานวยการ 
กรรมการ 

 
นางปรานอม  กานเหลือง 
เลขานุการสํานักงาน 

เลขานุการ 

ดร.ปริญญา  จันทรศรี 
หัวหนาศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

กรรมการ 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนวยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
- หนวยบริการวิชาการ....ศูนย CATT,Value Chain Unit 
- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รองผูอํานวยการ 

สํานักงานสถาบนั ศูนยวิจัยเครือขาย ศูนยวิจัยและถายทอด
เทคโนโลย ี

ศูนยวิชาการและเทคโนโลย ี
สิ่งทอพื้นบาน 

ฝายถายทอดเทคโนโลยี 
ภาคสนาม 

ฝายธุรการ ฝายวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี หนวยวิจัยเครือขาย 

- หนวยการเงินและบัญชี 
- หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

-หนวยสารบรรณ-ธุรการ 
-หนวยบริหารบุคคล 
-หนวยประชาสัมพันธ 
-หนวยนโยบายและแผน 
-หนวยประกันคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การแบงงานในสํานักงานสวนงานวิชาการและสํานักงานสวนงานอื่น   
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 

ผูอํานวยการ 
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ผลดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่ดําเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการโดยการ
เชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยตาง ๆ ตลอดจนประสานหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย   
บริหารจัดการงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เผยแพรผลงานวิจัยตลอดจนการบริการวิชาการ การถายทอด
ผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการนําผลงานไปใชประโยชน  และพัฒนาสรางสรรคส่ิงประดิษฐและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย โดยในการดําเนินงานมีการวางแผน  ริเร่ิม  ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาในเชิงสหวิทยาการของคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันประกอบไปดวย    คณะวิทยาศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยมุงเนน
เสริมสรางกลุมวิจัยจากนักวิจัยและทรัพยากรที่มีอยูกระจัดกระจายในคณะหลักทั้งหาคณะเขาดวยกัน เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถในการดําเนินการคนควา วิจัย พัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สนองตอบความตองการ
ของทองถ่ินและของประเทศชาติ    และเปนการวางรากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอีกสวนหนึ่งดวย  สถาบันฯ โดยมีสํานักงานสถาบันทําหนาที่อํานวยความสะดวก
และแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนทั้งในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ  ครุภัณฑ  ส่ิงกอสรางรวมทั้งบุคลากร  ซ่ึงการ
สนับสนุนเหลานี้กระทําในลักษณะของหนวยวิจัยในเครือขาย  (Associated  Research  Units)  ผานศูนยวิจัย  
(Research  Centers)  ของสถาบันฯ ในปจจุบัน มีหนวยวิจัยในเครือขายที่ขึ้นทะเบียนไว รวมทั้งสิ้น 37 หนวย ภายใต 
ศูนยวิจัย 7 ศูนย  และ 1 กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  ซ่ึงมีฐานดําเนินการอยูในหาคณะ   

นอกจากนี้  สถาบันฯ  ยังมีศูนยอีก 2 ศูนย ไดแก  (1) ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ทําการศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการทองถ่ินโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน  เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสมไดแก การจัดหลักสูตรฝกอบรม และ
เปนวิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม   การตรวจวินิจฉัย  จัดทําคูมือ  และเอกสารเผยแพรความรู 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การรวบรวมองคความรู ขอมูลและเผยแพรวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
(2) ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน  ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนเชิงเทคนิคและวิชาการในดานสิ่งทอพื้นบาน
แกวิทยากรชุมชนและศูนยการเรียนรู โดยทั้ง 2 ศูนย มีฐานดําเนินการอยูที่ช้ัน 3 ของสถาบันฯ  
 
บุคลากรของสถาบันฯ 

บุคลากรในสังกัดสถาบันฯ  ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ และหนวยวิจัยในเครือขาย  รวมทั้งสิ้น 63 
คน โดยจําแนกไดดังนี้ 
 

สายวิชาการ               ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 15 คน 
สายปฏบิัติการ           ขาราชการและพนกังาน 18 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 26 คน 

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    ลูกจางชั่วคราว 2 คน 
รวม 63 คน 
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รูปท่ี 1 จํานวนบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
46

2
15

สายวชิาการ
สายปฏิบตักิาร
ผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศ

 
งบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ  
มี 3 แหลง  ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดิน    เปนงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนหนวย
วิจัย/ศูนยวิจัย   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 30,478,600 บาท 2) งบประมาณเงิน
รายได     เปนงบประมาณที่ใชสําหรับเสริมงบประมาณแผนดินเพื่อการบริหารจัดการภายใน  จํานวน 888,000 บาท
และ  3) งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก  เปนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  จํานวน 30,142,720 บาท 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจายอื่น รวม 

งบประมาณแผนดิน 5,396,600 1,420,400 23,661,600 - 30,478,600 
งบประมาณเงินรายได 176,200 599,100 100,000 12,700 888,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก - - 30,142,720 - 30,142,720 

รวม 5,572,800 2,019,500 53,904,320 12,700 61,509,320 

            

0

5

10

15

20

25

30

35

หนวย:ลานบาท

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน รายจายอ่ืน

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ

แผนดิน

รายได

แหลงทุนภายนอก

 รูปที่ 2 แผนภมูิแสดงงบประมาณจาํแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 

รูปที่ 1 จํานวนบุคลากรสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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     ตารางที่ 2  งบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ 
หนวย : บาท 

 

แหลงทุน 
 

โครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณแผนดิน 9,320,400 9,500,000 18,820,400 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 26,548,540 3,594,180 30,142,720 

รวม 35,868,940 13,094,180 48,963,120 
      หมายเหตุ : นอกจากนี้มโีครงการ Matching Fund จากเงินสงเสริมงานวิจยัและพฒันา จํานวนเงนิ 43,000 บาท 

-
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หนวย:ลานบาท

งบประมาณแผนดิน งบประมาณภายนอก

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุน

โครงการวิจัย

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

 
 
การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในป 2553 ได
สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   เขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวจิัย)    
     - ในประเทศ จํานวน 52 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 4 คร้ัง 
สายปฏิบัติการ    
     - ในประเทศ จํานวน 57 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 4 คร้ัง 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ จํานวน 8 คร้ัง 

 

รูปที่ 3 แผนภมูิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวชิาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุน 
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การจัดการองคความรู (KM)  
สถาบันฯ ไดมกีารนําการจัดการองคความรู (KM) มาใชในการบริหารจัดการ ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีผล 

การดําเนินกิจกรรมการจัดการองคความรู  (KM) และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลัย  ดังนี้.- 
• กําหนดแผนการจัดการองคความรูประจําป 
• เขารวมเครือขายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก  สํานักหอสมุด และคณะเภสัชศาสตร 
• ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก ฝายอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
• จัดประชุมคณะกรรมการจัดการองคความรูตามระยะ 
• จัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการจดัการความรู KM ใหกับบุคลากร ไดแก   

-จัดซุมแนะนํากิจกรรม KM : สงทายปเกาตอนรับปใหม 
-สรางชุมชนนกัปฏิบัติ เสริมศักยภาพองคกร 
-Welcome CoP 
-รวมประเพณปีใหมเมือง  ทาํบุญฟงธรรมถวายเทยีนพรรษา 
-อาน-รับ-รู-รางวัล 
-พลังงานทีม พลังแหงความสําเร็จ 
-การแบงปนความรู โดยวิธีการบรรยาย จํานวน 10 เร่ือง ไดแก 

-เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
-กาวหนาอยางไร? ภายใตระบบแทงในสถาบันอุดมศึกษา หรือการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
-การเบิกคาใชจายในการจดัฝกอบรมและการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน 
- วช.เพิ่มมูลคาทรัพยสินทางปญญาสูเชิงพาณิชย 
- การบริหารงานสมรรถนะทรัพยากรบุคคล  (Competency-based HR.) 
-การปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานต่ํา 
-ความรูเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพเบื้องตน 
-ประโยชนเกีย่วกับกับผลิตภณัฑผ้ึง 
-พื้นฐานการใชโปรแกรมปองกันไวรัสและทวิตเตอร 
- เรียบเรียงองคความรูงานวจิัยเพื่อตอยอดและการนําไปใชประโยชนโดยใชหลักการจัดการองคความรู 

• จัดทําเวบ็ไซต KM สถาบันฯ เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดการองคความรู 
• ศึกษาและติดตามผลการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของ KM 

ซ่ึงไดแสดงรูปการดําเนินกจิกรรมจัดการองคความรู (KM) ดังรูปที่ 4  
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กิจกรรม Welcome CoP 
 

ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ณ ฝายอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม 

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553 เร่ือง "พลังทีม พลังแหงความสําเร็จ" 

กิจกรรมแบงปนความรู 
 

กิจกรรม KM "ทองเที่ยวเชิงความรู" 
"สรางชุมชนนักปฏิบัติเสริมศักยภาพองคกร" 

รูปที่ 4  การดําเนินกจิกรรมจดัการองคความรู (KM) 
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การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ไดทําการปรับปรุงหอง Server ใหมีการใชพื้นที่ใหเหมาะสม โดยมีการจัดเก็บอุปกรณตาง ๆ ให
เปนระเบียบเรียบรอย  เพิ่มเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิภายในหอง ทําใหการทํางานของระบบเครือขาย มีความ
เสถียรภาพ และชวยยืดอายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น พรอมทั้งทํา
การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตใหมีความถูกตองทันสมัย เพิ่มขาวสารประชาสัมพันธ ขาวสารดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตอบปญหาดานเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลนักวิจัยและโครงการวิจัยให
เปนปจจุบันเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป พัฒนาเว็บไซตการ
จัดการความรู (KM) ของสถาบันฯ เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูของบุคลากรและบุคคลทั่วไป และยังไดทําการตดิตัง้
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) เพื่อชวยลดการใชกระดาษ ผูเขารวมประชุมสามารถที่จะเขาไปยังวาระ
การประชุมและเปดอานเอกสารการประชุม   รวมถึงรับรองรายงานการประชุมผานระบบเครือขายได  ในรอบป 
ที่ผานมามีสถิติผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันฯ ในป 2553 จํานวน 25,120 ราย และไดทําการเปดหนาเว็บเพจ  จํานวน 
49,741 คร้ัง   
 

  
 

  
 
  
 

รูปที่ 5 เว็บไซตสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.ist.cmu.ac.th 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

10

การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยังมกีิจกรรมบริหารจัดการดานอืน่ ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกลาวมาขางตนแลว  ดังแสดงในรูป
ที่ 6   

นิทรรศการผาฝายแกมไหม คร้ังที่ 9 แสดงความยินดีวันสถาปนา 
คณะเกษตรศาสตร 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

ประชุมคณะทํางานจัดทําตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติงานและBSC 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ประจําสถาบันฯ 

กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2553 

รูปที่ 6 กิจกรรมบริหารจัดการดานอื่น ๆ ของสถาบันฯ  
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หนังสือวิชาการหนังสือวิชาการ

การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

งานบริการการวิจัยและสารสนเทศ  และหนวยประชาสัมพันธไดดําเนินงานดานประชาสัมพันธของ
สถาบันฯ แบงเปน 2 สวน สวนแรกไดแกการประชาสัมพันธภายในองคกร คือ สถาบันฯ หนวยวิจัยเครือขาย   
คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวของ   ตลอดจนผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี 
ซ่ึงกันและกัน  อันจะสงผลใหปฏิบัติงานเปนไปโดยราบรื่น โดยประชาสัมพันธขาวสารความเคลื่อนไหวผานทาง
เว็บไซตของสถาบันฯ   อีกสวนหนึ่ง  คือ  ประชาสัมพันธภายนอกเพื่อเผยแพรผลงานขององคกร สวนนี้สถาบันฯ มี
นโยบายมุงเนนประชาสัมพันธแกผูที่สามารถเขาใจในเนื้อหาโครงการ หรือเปนผูที่มีศักยภาพที่จะใชประโยชนจาก
โครงการวิจัยไดผลดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถาบันฯ  โดยการประชาสัมพันธ
ภายนอกมีดังนี้.- 

1. การจัดทําจดหมายขาวกจิกรรมวิจัยและวิเทศสัมพันธ (ประจําเดือน)  เผยแพรในเว็บไซด 
http://www.ist.cmu.ac.th  

2. การเผยแพรกจิกรรมการถายทอดผลงานวจิัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  งานวัน
วิชาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  งานวันสถาปนาสถาบันฯ   

3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายนอกมหาวิทาลัย  ไดแก งานการนําเสนอผลงานวจิัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และของแหลงทุนอื่น ๆ 

4. การเผยแพรขาวสารและบริการ ถาม-ตอบ ใน http://www.ist.cmu.ac.th 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดนิทรรศการ 

ขาวสารสถาบันฯ เผยแพรขาวสาร 
http://www.ist.cmu.ac.th 

บริการ ถาม-ตอบ 

รูปที่ 7 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 
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การบริการหองสมุด 
สถาบันฯ มีหองสมุด ตั้งอยูที่ช้ัน 3  อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อใหบริการผูใช 

ไดแก  คณาจารย  นักวิจัย  นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทํา e-filing 
เปนระบบการจัดเก็บไฟลเอกสารในรูปแบบดิจิตอล สามารถจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน เก็บไวในแฟม เก็บไวใน 
เครื่องคอมพิวเตอร เก็บไวในเครื่องแมขาย และเก็บไวในแผนดิสก ฯลฯ ระบบ e-filing เปนการจัดเก็บเอกสาร 
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันที่ระบบ e-filing จะชวยใหผูใชสามารถเรียกใชและอัพโหลดไฟล
เหลานั้นผานอินเตอรเน็ตได  กรณีที่ไมไดอยูที่ทํางานแตตองการใชเอกสารเหลานั้นก็สามารถเขาสูระบบ e-filing 
แลวทําการ  download ไฟลเอกสารไปใชไดเชนกัน เพื่อความสะดวกในการทํางานและทําใหการทํางานรวดเร็วยิ่งขึ้น  
และมี e-library เปนแหลงความรูที่บันทึกขอมูลในสวนของบทคัดยองานวิจัยที่ผานสถาบันฯ ไวใน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และใหบริการเนื้อหาสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบ
ดิจิตอลที่ผูใชสามารถเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดโดยตรง มีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบ 
สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสามารถกําหนดสิทธิ์
ผูใชในการเขาถึงขอมูลไดหลายชั้น 

ซ่ึงในปที่ผานมามีสถิติการใหบริการหองสมุด ดังนี้ 
บริการผูใช         84   คน 
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพดวยระบบใชบัตร      12   คน 
บริการสืบคนขอมูลรายชื่อส่ิงพิมพ (OPAC)      17   คร้ัง 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย     115 คร้ัง 
จํานวนหนังสอืรายงานการวจิัย    1,278   เลม 
การเตรียมทรพัยากรกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog)        100 เลม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 8 หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีช้ัน 3  
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผลดําเนินงานดานการวิจัย 
 

สถาบันฯ  ไดดําเนินกิจกรรมหลักในดานการสงเสริมนักวิจัยใหดําเนินโครงการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2553 ไดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน 13 โครงการ จํานวนเงิน 9,320,400 บาท  และไดจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 
Matching Fund จากเงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 43,000 บาท นอกจากนี้ทําการ
ประสานแหลงทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน) โดยไดรับการสนับสนุน จํานวน 19 โครงการ 
จํานวนเงิน 26,548,540 บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงทุนได ดังนี้ 
 
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดินของสถาบันฯ ) 

1. แผนงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชเครื่องสําอางโดยเทคโนโลยีนาโนสําหรับสตรีวัยทองจาก
ฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทยลานนา (ระยะที่ 2) 

2. การใชกากสบูดําจากขบวนการผลิตไบโอดีเซลเปนแหลงโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตวปกและสุกร 
3. เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพสกัดจากพืชเสริมโปรไบโอติกส 
4. การประเมินความออนแอตอแรงแผนดินไหวของอาคารโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม และการกระตุน

ชุมชนใหมีการรับทราบถึงภัยแผนดินไหวเพื่อการเตรียมพรอมในระดับที่เหมาะสม 
5. การพัฒนาสารเคลือบผิวที่ทําจากไขผึ้งเพื่อใชในระบบการผลิตผลไมเชิงการคา 
6. การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและเทคนิคอณูชีววิทยาเพื่อการศึกษาการระบาดของพยาธิ

ใบไมในพื้นที่เกษตรกรรมแองฝาง-แมอาย จังหวัดเชียงใหม 
7. การผลิตกาซไฮโดรเจนโดยจุลินทรียเพื่อเปนพลังงานหมุนเวียน 
8. การพัฒนาสายพันธุขาวใหผลผลิตสูงจากขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานต่ํา 
9. การวิเคราะหทางโปรติโอมิคสของมะเร็งปากมดลูกในตัวอยางปสสาวะ 
10. แผนงานการพัฒนาการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากสาหรายขนาดเล็ก ระยะที่ 1 
11. การผลิตไบโอดีเซลและการผลิตอิมัลซิไฟดไบโอดีเซลจากมะเยาหิน 
12. การพัฒนาการผลิตสารใหม "อนุพันธ ferrocenic" ของตัวยาสเตรียรอยดเพื่อใชทางยา 
13. การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 1 

 

โครงการ Matching Fund 
1.   การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยดวยวิธีเฝาสังเกตสัญญาณชีพของผูปวยผานเทคโนโลยีบรอดแบนดไรสาย

ความเร็วสูงไวแม็กซ 
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โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
แหลงทุนในประเทศ 
1. การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนยภาคเีครือขายวิจยัลานนาของสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ
2. การยอมสีดวยฝายและไหมดวยสีธรรมชาติจากปงขาว 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) จากพืชสําหรับผูที่มีระบบยอยอาหารไม

ปกติและผูสูงอาย ุ
4. โครงการจัดตั้งศูนยรวมวิจยัเซรามิกสประยุกต 
5. การเสริมคุณคาทางโภชนาการของขาวนึ่งและการประยกุตใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
6. การศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟาพลังงานน้ําในลุมน้ําวัง 
7. การปรับปรุงคุณภาพเสนใยเฮมพและการผลิตเปนผลิตภัณฑ 
8. การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพสําหรับใชในชุมชน 
9. การสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ป 2553 
10. การเพาะเลีย้งปูนาเพื่อผลิตปูนาปลอดสารพิษ 
11. การพัฒนาโรงงานตนแบบน้าํมันงาที่สมบูรณ ณ ศูนยศิลปาชีพ โครงการในพระราชดําริ จ.แมฮองสอน 
12. การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในลุมน้ํายม 
13. การสรางแบบจําลองเชิงคณนาของสารแฟรโรอิเล็กทริก : ปฐมบทการแสวงหาฮารดดิสกไดรฟความจุและ

ความเร็วสูง 
14. การจําลองสถานการณผลการคูควบระหวางสารแมเหล็กเฟรโรและแอนดิเฟรโร และการบันทึกแมเหล็ก

แบบใชความรอนชวย 
15. การศึกษาผลระยะความแกของมะมวงน้ําดอกไมในสภาพอุณหภูมิต่ําเพื่อขยายเวลาการเก็บรักษา 
16. นวัตกรรมการประดิษฐวัสดคุอนกรีตชีวภาพสําหรับทดแทนกระดูกมนุษยจากเปลือกหอยผสมชีววัสด ุ
17. การพัฒนาระบบเครือขายจดัการภยัธรรมชาติน้ําทวมฉบัพลันและดนิถลม 
18. การเพิ่มศักยภาพการผลิตใยเฮมพ 
 

แหลงทุนตางประเทศ 
1. Privatwirtschaftsforderung CPI & SMEPDO ( แหลงทนุ : GOPA Gesellschaft für Organisation , GTZ) 

 
การจดลิขสทิธ์ิ/สิทธิบัตร 

จากการดําเนินการในรอบปที่ผานมา สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินการจดสิทธิบัตร  
ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาสมุนไพรไทยตานมะเร็งรูปแบบรับประทานจากตํารับยา
สมุนไพรไทย 

2. ผลิตภัณฑและกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพและความงามที่มสีวนผสมของสารสกัดหยาบหรือ
สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากสมุนไพรโกฐพุงปลา 
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คณาจารยหนวยวจิัยในเครือขายและบุคลากรที่ไดรับรางวัล 
 

สถาบันฯ มีผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับ  ซ่ึงจะเห็นไดจากนักวิจัยของ
สถาบันฯ และคณาจารยในศูนยวิจัย/หนวยวิจัย ที่ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  1. รศ.นายแพทยสิทธิพร  บุณยนิตย หัวหนาหนวยวิจัยชีววัสดุและ
เครื่องมือแพทยของสถาบันฯ ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 
2553  ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติรางวัลประกาศเกียรติคุณ   
เร่ือง แผนขาวจาวกรดหามเลือด 
 

2. ศ .ดร .อรัญญา  มโนสรอย  หัวหนาหนวยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทยของสถาบันฯ ไดรับรางวัล 
ผลงานวิจัยเดนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  การประชุม
วิชาการ RGJ-Ph.D. Congress คร้ังที่ 11  ประจําป 2553 เร่ือง การเก็บกัก
สาระสําคัญจากของเหลือในการผลิตน้ํามันรําขาวในถุงขนาดนาโนเพื่อ
ใชทางเครื่องสําอาง  

3. รศ.ดร.สุรนันท  นอยมณี  หัวหนาหนวยวิจัยคอมพิวเตอร
ประยุกตสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทยของสถาบันฯ  ไดรับรางวัล 
บทความดีเดน ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทยไทย คร้ังที่ 2 
The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering THAIBME 2010  
เร่ือง MEASUREMENT OF ECG WITH TELE-CONSULT VIA 
WIMAX TECHNOLOGY   

 

4. นายสุวิทย  วงศศิลา นักวิจัยของสถาบันฯ ไดรับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2552 "ชางทองคํา" วันที่  
24  มกราคม  2553  
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การเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในสังกัด 
 
สถาบันฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยวิจัยหรือศูนยวิจัยในสวนคาวัสดุ  คาใชสอยและ 

คาครุภัณฑ  ยังมีการสนับสนุนนักวิจัยเขาไปชวยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยหรือศูนยวิจัย  เนื่องจากหนวยวิจัยและ
ศูนยวิจัยมีที่ตั้งกระจัดกระจายออกไปตามคณะหรือภาควิชาตาง ๆ ตามศาสตรหรือสายงานที่หนวยวิจัยหรือศูนยวิจัย
นั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญทําใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการ  สถาบันฯ  จึงมีนโยบายกระตุนใหขาราชการตําแหนง
นักวิจัยในสังกัดมีความตื่นตัวในดานงานวิจัยและมีผลงานเปนของตนเองอยูตลอดเวลา  โดยจัดใหมีการสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ เปนประจําทุกป เพื่อเปนการถายทอดแลกเปลี่ยน การบูรณาการการวิจัย
รวมกัน  เปนเวทีเสนอความคิดเห็นพบปะเจรจาเพื่อใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี ความเขาใจอันดีอันจะนําไปสู
ความรวมมือรวมใจ ในการสรางสรรคพัฒนางานวิจัยใหมีความเจริญรุดหนาตอไป รวมถึงเปนเวทีการเตรียม 
ความพรอมเพื่อการนําเสนอผลงานของนักวิจัยในที่สาธารณะอยางสมบูรณแบบอีกดวย  ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรม 
การนําเสนอผลงานนักวิจัยประจําป ดังรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การเสนอผลงานนักวิจัยประจําป 2553 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

17

ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 
 

สถาบันฯ ไดสนับสนุนนักวิจัยเขาไปชวยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยหรือศูนยวิจัยตาง ๆ และมีการเยี่ยม 
การดําเนินงานของหนวยวิจัย  ซ่ึงในปที่ผานมาผูบริหารไดเยี่ยมหนวยวิจัย จํานวน 24 หนวยวิจัย  ไดแก 

1. หนวยวิจัยเทคโนโลยีลําอนุภาคและพลาสมา (รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน) 
2. หนวยวิจัยฟสิกสประยุกต (ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ) 
3. หนวยวิจัยการดัดแปรผิวและวิทยาศาสตรนาโน (รศ.ธิติพันธ ทองเต็ม) 
4. หนวยวิจัยและพัฒนาแกวและผลิตภัณฑแกว (รศ.ดร.นรินทร สิริกุลรัตน) 
5. หนวยวิจัยวัสดุนาโนและวสัดุฉลาด (รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ) 
6. หองปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมอืวิเคราะห (ศ.ดร.เกตุ กรุดพนัธ) 
7. หนวยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรบัปรุงพันธุ (ผศ.พีระวุฒิ วงศสวัสดิ์) 
8. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากลุ) 
9. หนวยวิจัยเอ็นไซมเทคโนโลยีและพนัธุวิศวกรรม(ผศ.ดร.หทัยชนก เนยีมทรัพย) 
10. หนวยวิจัยจุลชีววิทยาประยุกต (ศ.ดร.สายสมร ลํายอง) 
11. หนวยวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อ.จามจุรี โสตถิกุล) 
12. หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารพืน้บาน(รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี) 
13. หนวยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่วพืชสวน (ผศ.ดร.จํานงค อุทัยบุตร) 
14. หนวยวิจัยวิศวกรรมเครื่องกลดานอาหารและเกษตร (รศ.ดร.สัมพันธ ไชยเทพ) 
15. หนวยวิจัยธาตอุาหารพืชและการปลูกพืชแบบไมใชดิน (รศ.ดร.โสระยา รวมรังษี) 
16. หนวยวิจัยขาวก่ํา (รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี) 
17. หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย (ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย) 
18. หนวยวิจัยผลิตภัณฑอาหารจากธรรมชาติ (อ.ศรัล วรุณพนัธ) 
19. หนวยวิจัยความหลากหลายของสาหรายและแพลงกตอน  (รศ.ดร.ยวุดี พีรพรพิศาล)  
20. หนวยวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม (รศ.ดร.ดาวรุง กังวานพงศ) 
21. หนวยวิจัยระบบทางอุณหภาพ (ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกยีรติศริิโรจน) 
22. หนวยวิจัยเคมปีระยุกตและสิ่งแวดลอม (รศ.ดร.สายสุนีย เหล่ียวเรืองรัตน) 
23. หนวยวิจัยวิทยาศาสตรนาโนประยุกต (ดร.ปะราลี แวนแกว) 
24. หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส (รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากลุ) 
ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมผูบริหารเยีย่มหนวยวิจยัเครือขาย ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 กิจกรรมผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจยัเครือขาย 
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กิจกรรมการวิจัยของหนวยวจิัยเครือขาย 
สถาบันฯ มีหนวยวิจัยในเครือขายที่ขึ้นทะเบียนไวกับสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 37 หนวย ภายใตศูนยวิจัย 7 

ศูนย  และ 1 กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  ซ่ึงในปที่ผานมา   หนวยวิจัยเครือขายมีการดําเนิน
โครงการวิจัยที่บริหารโครงการโดยสถาบันฯ  จํานวนทั้งสิ้น 61 โครงการ  ดังนี้   

1. ศูนยวิจัยดานเทคโนโลยีวัสดุ 
หนวยวิจัยเทคโนโลยีลําอนภุาคและพลาสมา มี 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาสายพันธุขาวใหผลผลิตสูงจากขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานต่ํา 
2. โครงการสรางภาพถายรังสีเทราเฮริตซเพื่อการศึกษาเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน 
3.  โครงการ Consulting Agreement between Chiang Mai University (CMU) and Western Digital (Thailand), 

Co., Ltd. Magnetic Head Operation (WD/MHO) 
หนวยวิจัยฟสกิสประยุกต ม ี1 โครงการ ไดแก 

แผนงานวิจัยการพัฒนาเครื่องตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจเพื่อรณรงคปองกันอุบัติเหตุและ
บริการชุมชน 
หนวยวิจัยการคัดแปรผิวและวิทยาศาสตรนาโน มี 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการเคลือบ diamond-like carbon ที่เปน nanosized crystal บน Ti-Al alloys เพื่อใชใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. โครงการสังเคราะหโลหะซลัไฟดที่มีโครงสรางนาโนที่อุณหภูมิต่ําเพือ่ประยุกตใชในอุตสาหกรรม 
หนวยวิจัยและพัฒนาแกวและผลิตภัณฑแกว มี 1 โครงการ ไดแก 

โครงการเตรียมและการวิเคราะหประสิทธภิาพการปองกนัรังสีของวัสดุผสมยาง-แกว 
หองปฏิบตัิการวิจัยเซรามิกอุตสาหกรรม มี 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการออกแบบและพฒันาระบบการเทน้ําดินเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
2.   โครงการปรับปรุงเตาเผาเซรามิค Shuttle Klin เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิม่ประสิทธิภาพการเผา 

หนวยวิจัยวัสดุนาโนและวัสดุฉลาด มี 2 โครงการ ไดแก 
1. โครงการสรางแบบจําลองเชงิคณนาของสารแฟรโรอิเล็กทริก: ปฐมบทการแสวงหาฮารดดิสกไดรฟความจุ

และความเรว็สูง 
2.   โครงการจําลองสถานการณผลการคูควบระหวางสารแมเหล็กแฟรโรและแอนดิแฟรโร และการบันทึก

แมเหล็กแบบใชความรอนชวย 

2. ศูนยวิจัยเทคโนโลยีเคร่ืองมือและระบบ 
หนวยวิจัยคอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรรมชีวการแพทย  มี 1 โครงการ ไดแก 

โครงการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยดวยวิธีเฝาสังเกตสัญญาณชีพของผูปวยผานเทคโนโลยีบรอดแบนด
ไรสายความเรว็สูงไวแม็กซ (Matching fund) 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

20

3. ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวภาพ 
การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชเพื่อ การปรับปรงุพันธุ มี 1 โครงการ ไดแก 

โครงการศึกษากลไกการกลายพันธุโดยลําไอออนพลังงานต่ําและการประยุกต 
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  มี 1 โครงการ ไดแก 

โครงการคัดเลือกและจําแนกสายพันธุมะหลอดโดยใชอณูโมเลกุล 
หนวยวิจัยเอ็นไซมเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม  มี 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการออกแบบและสรางเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบฉับพลันดวยเทอรมออิเล็กตริกสําหรับ สเปกโตร
โฟโตมิเตอรเพื่อใชในการศกึษาอุณหภูมเิสียสภาพ และจลนศาสตรของสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีน
และสารพันธุกรรม 

2. โครงการฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในวงศเมนิสเปอเมเชียสเพื่อเปนยารักษามะเร็งและตําหรับยาเบาหวาน 
3.   โครงการวิเคราะหทางโปรติโอมิคสของมะเร็งปากมดลูกในตวัอยางปสสาวะ 

หนวยวิจัยจุลชีววิทยาประยกุต มี 1 โครงการ ไดแก 
โครงการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อผลิตปูนาปลอดสารพิษ 

หนวยวิจัยจุลินทรียเทคโนโลยีชีวภาพ มี 2 โครงการ ไดแก 
1. โครงการเทคโนโลยีการหมกัเพื่อผลิตเอธานอลจากอินทรียใบไม 
2.   โครงการผลิตกาซโฮโดรเจนโดยจุลินทรียเพื่อเปนพลังงานหมุนเวยีน 

4. ศูนยวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 
หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารพื้นบาน  มี 5 โครงการ ไดแก 

1. โครงการผลิตไซโคลเดกซตรินจากแปงชนิดตางๆ      และศึกษาคณุสมบัติความเปนพรีไบโอติคของไซโคล
เดกซตริน 

2. โครงการพัฒนาการผลิตแปงลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกตใชในผลิตภัณฑเบเกอรี  
    ระยะที่ 2 
3. โครงการผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถัว่ชีวภาพ 
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑลูกอมน้ําผ้ึง 
5.   โครงการเสริมคุณคาทางโภชนาการของขาวนึ่งและการประยกุตใชในอุตสาหกรรมอาหาร 

หนวยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน    มี 4 โครงการ  ไดแก 
1. โครงการประยุกตใชไขผึ้งเพื่อเปนสารเคลือบผิวผลไม 
2. โครงการพัฒนาสารเคลือบผิวที่ทําจากไขผึ้งเพื่อใชในระบบการผลิตผลไมเชิงการคา 
3. โครงการยืดอายุการเก็บรักษาผลสมสายน้ําผ้ึงเพื่อขยายเวลาในการจาํหนาย 
4.  โครงการศึกษาผลระยะความแกของมะมวงน้ําดอกไมในสภาพอณุหภูมิต่ําเพื่อขยายเวลาการเก็บรักษา 

หนวยวิจัยวิศวกรรมเครื่องกลดานอาหารและเกษตร    มี 2 โครงการ  ไดแก 
1. โครงการพัฒนาและสรางหุนยนตบนิตนแบบเพื่อสํารวจสิ่งแวดลอมและตรวจการณบรรเทาภัย 
2.   โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงเนื้อลําไยแบบตอเนื่องโดยใชเชื้อเพลิงแข็ง 
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หนวยวิจัยขาวก่ํา    มี 1 โครงการ  ไดแก 
     แผนงานวิจยัสารแกมมาโอไรโซนอลและแอนโธไซยานินในความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวก่ํา

พื้นเมืองไทย และความเปนไปไดในการสรางพันธุใหมเพื่อเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพ (4 โครงการยอย) 
หนวยวิจัยการผลิตสตัวปกเศรษฐกิจทางเลือกใหม    มี 3 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการผลิตไกตอกเพื่อเปนทางเลือกใหมสําหรับสัตวปกเศรษฐกจิ 
2. โครงการใชกากสบูดําจากขบวนการผลิตไบโอดีเซลเปนแหลงโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตวปกและสุกร 
3.   โครงการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนไดออกไซดออกจากกาซชีวภาพสําหรับใชในชุมชน 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาต ิ
หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาตเิพื่อการแพทยแผนไทย  มี 4 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑเวชเครื่องสําอางโดยเทคโนโลยีนาโน สําหรับสตรีวัยทองจาก
ฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทยลานนา (ระยะที่ 2) 

2. โครงการพัฒนาการผลิตสารใหม "อนุพนัธ ferrocenic" ของตัวยาสเตรียรอยดเพื่อใชทางยา 
3. โครงการคัดเลือกและทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิต/ความปลอดภัยในสัตวทดลองหนูของตํารับยา

สมุนไพรที่คัดเลือกจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย-ลานนา 
4.   โครงการพัฒนาผลิตภณัฑเสริมอาหารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) จากพชืสําหรับผูที่มีระบบยอย

อาหารไมปกตแิละผูสูงอาย ุ
หนวยวิจัยผลิตภัณฑอาหารจากธรรมชาติ  มี 5 โครงการ  ไดแก 

1. แผนงานวิจัยผลิตภัณฑอาหารและยาจากใบบัวบกที่ไดรับการคัดเลือกสายพันธุเพื่อเสริมศักยภาพของ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง (SMEs) (ประกอบดวย 6 โครงการยอย) 

2. โครงการประยุกตใชแนวทางตามพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการแกไขปญหาน้ํานมดิบ 
ลนตลาดในชวงฤดูรอนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม และสหกรณผูเล้ียงโคนมในภาคเหนือตอนบน 

3. โครงการเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพสกัดจากพชืเสริมโปรไบโอติกส 
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการยดือายกุารเก็บรักษาอาหารพื้นบานของภาคเหนือและการผลิตไสอ่ัว 
5.   โครงการพัฒนาโรงงานตนแบบน้ํามนังาที่สมบูรณ ณ ศูนยศิลปาชพีโครงการในพระราชดําริ  

จ.แมฮองสอน 

6. ศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
หนวยวิจัยความหลากหลายของสาหรายและแพลงกตอน  มี 3 โครงการ  ไดแก 

1. ศักยภาพของสาหรายน้ําจดืขนาดใหญในการเปนผลิตภณัฑเสริมอาหารและเวชสําอาง 
2. การเจริญเติบโต เอนไซมและประสิทธิภาพการยอยอาหาร ของปลาบึกที่เล้ียงดวยอาหารเสริมสาหราย 

สไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการคา 
3. แผนงานการพฒันาการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากสาหรายขนาดเล็ก 
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หนวยวิจัยประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  มี 2 โครงการ  ไดแก 
1. โครงการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR เพื่อตรวจสอบอุบัติการณการติดเชื้อและการจําแนกพยาธใิบไม 

Opisthorchis viverrini  และ  Haplorchis taichui  ในปลาเกล็ดขาว และในคน 
2.   โครงการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและเทคนิคอณูชีววิทยา เพือ่การศึกษาการระบาดของ

พยาธิใบไมในพื้นที่เกษตรกรรม แองฝาง-แมอาย จังหวดัเชียงใหม 

7. ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 
หนวยวิจัยระบบทางอุณหภาพ  มี 1 โครงการ  ไดแก 

การผลิตไบโอดีเซลและการผลิตอิมัลซิไฟดไบโอดีเซลจากมะเยาหนิ 
หนวยวิจัยผลิตภัณฑวัสดแุละเทคโนโลยีการกอสรางเพือ่การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม  มี 2 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการสรางสถานการณจําลองความเสียหายของเมืองเชียงใหมตอเหตุการณแผนดนิไหวเพื่อการ
เตรียมพรอมรับภัยแผนดินไหว 

2.   โครงการประเมินความออนแอตอแรงแผนดินไหวของอาคารโรงเรียนในจังหวดัเชียงใหม และกระตุน
ชุมชนใหรับทราบถึงภัยแผนดินไหวเพื่อการเตรียมพรอมในระดับทีเ่หมาะสม 

 
กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ   
หนวยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย  มี 2 โครงการ  ไดแก 

1. แผนงานวิจัยการผลิตและหาลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกแบบมีรูพรุนชนิดนุมจาก
วัสดุผสมระหวางผงกระดกูวัวขนาดนาโนเมตรกับผงชีววัสดุ (2 โครงการยอย) 

2.   โครงการนวัตกรรมการประดิษฐวัสดคุอนกรีตชีวภาพสําหรับทดแทนกระดูกมนุษยจากเปลือกหอยผสม 
      ชีววัสด ุ

หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส  มี 5 โครงการ  ไดแก 
1. โครงการพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใชในทางการแพทย ระยะที่ 2 
2. โครงการประดิษฐแกวคริสตัลสีเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
3. โครงการเครื่องตรวจจับน้ําหนักยานพาหนะแบบฉลาด 
4. โครงการจัดตั้งศูนยรวมวิจยัเซรามิกสประยุกต 
5. โครงการสรางตนแบบระบบพนละอองอัลทราโซนิกสําหรับการใชในทางอุตสาหกรรม 

 
หนวยวิจัยท่ีไมสังกัดศูนยวิจัย/กลุมวิจัย 
หนวยวิจัยระบบสืบพันธุปศุสัตวสําหรับชุมชน  มี 2 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุของจลิุนทรียสาเหตโุรคแมลง ในการกําจัดแมลงศัตรูผัก 
2.   โครงการคนหา และพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สําหรับบงชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และ

ปริมาณเนื้อแดง ในสุกรสายพันธุทางการคา ระยะที่ 2 
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ผลดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  เพื่อใหบริการวิชาการถายทอดองคความรูผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีสูชุมชนในรูปแบบตาง ๆ การจัดฝกอบรม  การจัดทําตนแบบ/ศูนยการเรียนรู  โดยในป 2553  สถาบันฯ 
ไดสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดิน   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
แกชุมชน จํานวน 4 โครงการ  จํานวนเงิน 9,500,000 บาท  ไดแก 

1. โครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม)   
2. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  (ดําเนินงานภายใตศูนยบริหารจัดการ

ความรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม-CATT)  
3. โครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  (ดําเนินงานภายใตศูนย

บริหารจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม-CATT) 
4. โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
โดยมีผลดําเนินงานของแตละโครงการ  ดังนี้ 

 

ผลดําเนินงานของโครงการศูนยวชิาการและเทคโนโลยีสิง่ทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 
ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) ไดใหบริการวิชาการแกชุมชนในเรื่องที่

เกี่ยวของกับสิ่งทอพื้นบาน ซ่ึงเนนการใหบริการเชิงวิชาการแกชุมชน  โดยทําการรวบรวมขอมูล  องคความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญและจากการทาํงานรวมกับผูผลิตมาสรุปรวม  และจัดทําเปนเอกสารประกอบการอบรม  การเรียนการสอน
และเผยแพรใหผูสนใจ  รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการถายทอดขยายผลความรูสูกลุมผูสนใจทั่วไปที่ไมเคยเขารวม
กิจกรรมของศูนยฯ พรอมกับจัดเวทีวิชาการเชิญผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ มาบรรยายใหความรูที่ผูผลิตสิ่งทอควร
ทราบและวางแผนนําไปปรับปรุงการผลิตของตน เพื่อเตรียมรับมือขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ของ
ทางราชการ  เพื่อกฎระเบียบการสงออกที่ผูผลิตสิ่งทอหรือผูสงออกสิ่งทอจะตองถือปฏิบัติ  ซ่ึงสอดคลองกับแนว
ทางการสงเสริมการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การผลิตฝายอินทรียและไหมอีร่ี  การฟอกยอมสีดวยวัสดุ
ธรรมชาติ  ที่ศูนยฯ ไดสงเสริมใหกลุมผูผลิตในเครือขายดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมที่ศูนยวิชาการฯ ไดดําเนินการมี 7 แผนงานหลักประกอบไปดวย 
 1.  แผนงานจดัการองคความรูและวิทยาการดานสิ่งทอ 
 2.  แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 
 3.  แผนงานสรางภาพลักษณ 
 4.  แผนงานพฒันาผลิตภัณฑและการตลาด 
 5.  แผนงานพฒันากลไกการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
 6.  แผนงานประชาสมัพันธ 
 7.  การพัฒนาบุคลากร  การติดตามและการประเมินผล 

โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 

บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

1. แผนงานจัดการองคความรูและวิทยาการดานสิ่งทอ 
1.1 เวทีวิชาการ : การสัมมนา “จะ
รับมือกับ มผช. ใหมอยางไรดี” และ
การสัมมนา “SME ไทยปรับตัว
อยางไรใหทันกฎระเบียบการสงออก”    

2 ครั้ง 170 คน 
 

 

 
 

1.2 เอกสารวิชาการและชุดความรู  
1.) คูมือการติดตั้งและใชงานเครื่อง
แกะเมล็ด 

1 เรื่อง  

 
2.) การศึกษาการบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานเครือขายเสนดายฝายปนมือ 

1 เรื่อง   

3.) รางหลักสูตรการเรียนเรื่อง การ
เลี้ยงไหมอีรี่ 

1 เรื่อง  

 
 

รางหลักสูตร

EERRII  

ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบาน (ฝายแกมไหม) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การเล้ียงและการผลิตไหมอีรี่

การตดิตัง้ ใชงานและดแูลรกัษา 

เครือ่งแกะเมลด็ฝายเครือ่งแกะเมลด็ฝาย  

ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบาน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คูมอื
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

 
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 
2.1 การขยายพันธุฝายเขียวสูชุมชน  
พ้ืนที่ปลูกจํานวน 2 ไร   อ.พราว จ.
เชียงใหม 
 
 

1 ครั้ง 3 คน  
1 กลุม 

 
2.2 กิจกรรมสงเสริมปลูกฝายอินทรีย 
- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ปลูกฝายอินทรีย 
- การประชุมประจําปกลุมเกษตรกรผู
ปลูกฝายอินทรีย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การผลิตปุยอินทรียและสารไลแมลง” 

3 ครั้ง 54 คน  

 
 
 

- ผูผลิตปลูกฝายอินทรียป 2553  43 คน  
4 กลุม 

   
 

- การตรวจเยี่ยม-ติดตามผลแนะนําการ
ดูแลบํารุงตนฝาย ณ พ้ืนที่ อ.พราว, อ.
ดอยเตา จ.เชียงใหม, จ.ลําปาง 

14 ครั้ง  

   
2.3 การเพิ่มผลผลิตไหมอีรี่ 
- การติดตามผลและตรวจเยี่ยมการ
เลี้ยง และการเรียนไหมอีรี่ 

11 ครั้ง 92 คน 
16 กลุม 

1 โรงเรียน 
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตมลอก
กาวและปนเสนไหมอีรี่” 

3 ครั้ง 87 คน  
3 กลุม 

 
 

 
 

- การประชุมเครือขายและแนะนําการ
เลี้ยงและผลิตไหมอีรี่ 

8 ครั้ง 211 คน 25 
กลุม 

 

 
 

     2.4 การพัฒนาเครื่องมือและสนับสนุนเครื่องมือผลิตเสนดาย 
- สรางเครื่องปนดายมอเตอรจักรไฟฟา 1 เครื่อง   

  
 
 

- ใหกลุมผูผลิตยืมเครื่องปนดาย MC 47 เครื่อง 19 กลุม  
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

3. แผนงานสรางภาพลักษณ 
3.1 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑสีธรรมชาติ 

- ผลิตภัณฑสงตรวจคุณภาพ 15 
ตัวอยาง 

7 กลุม  

- ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑคุณภาพ 4 ตัวอยาง 3 กลุม  
     3.2 การรับรองการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

2 ครั้ง 42 คน 

 
- การประชุมรางเกณฑการผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตภัณฑ
แปรรูปสิ่งทอ 

1 ครั้ง 13 คน 

 
- การประชุมเครือขายโครงการ
สงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมฯ ป 2552 และ 2553 

3 ครั้ง 262 คน  

 
 

- การตรวจประเมินสถานประกอบการ
ที่เขารวมโครงการป 2553 

2 ครั้ง  121 กลุม 

 
-  กลุมผูผลิตผานเกณฑไดรับ

การรับรอง G ทอง (ดีเยี่ยม) 
 1 กลุม 

-  กลุมผูผลิตผานเกณฑไดรับ
การรับรอง G เงิน (ดีมาก) 

 5 กลุม 

-  กลุมผูผลิตผานเกณฑไดรับ
การรับรอง G ทองแดง (ดี) 

 13 กลุม 
 

-  กลุมที่คาดวาจะผานเกณฑ
กําลังรอผลตรวจจากหองปฏิบัติการ 

 17 กลุม  
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

4. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด 
4.1 การจัดแสดงนิทรรศการผาและ

กระบวนการผลิต 
8 ครั้ง 1,150 คน  

 
 

 4.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ 6 ครั้ง  105 คน  

 
 

5. แผนงานพัฒนากลไกถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
5.1 หลักสูตรสิ่งทอทองถิ่น    
- การประชุมโรงเรียนเครือขายและจัด
คายนักเรียนหลักสูตรสิ่งทอพื้นบาน 

11 ครั้ง 413 คน 

 
- โครงการ “การเรียนการสอนทอผา
แกเยาวชนไท-ยวน 

2 ครั้ง 21 คน  

 
 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น “การทอผากะเหรี่ยง” 
 

1 
หลักสูตร 
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

5.2 เครือขายวิทยากรขยายผล 
- การอบรมขยายผลสูชุมชน “การยอม
สีธรรมชาติ” 

5 ครั้ง 177 คน 

 
   

 
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย
วิทยากรชุมชน 

2 ครั้ง 14 คน  

 
 

5.3 การพัฒนาศูนยการเรียนรูสิ่งทอ
ชุมชน 

3 ครั้ง 7 คน  
2 ศูนย 

 

6. แผนงานประชาสัมพันธ 
6.1 จัดทําโปสการดประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ 

8 เรื่อง 12,000 แผน 
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

6.2 จัดทํา Roll up เรื่องการเลี้ยงและ
ผลิตไหมอีรี่ภาษาไทยและอังกฤษ 

2 ชุด  

  
 

6.3 จัดทําจดหมายขาวฝายแกมไหม 4 
ฉบับ 

4 ครั้ง 2,000 คน 

 
6.4 การประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ 28 ครั้ง  

 
6.5 เผยแพรขอมูลทาง Web site  
ศูนยวิชาการฯ  
http://www.ist.cmu.ac.th/cotton 

1,321 ครั้ง  
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บริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม รูปกิจกรรม 

6.6 การใหขอมูล/เอกสารสิ่งทอ/ยืม
อุปกรณ 

67 ครั้ง  

 
7. แผนงานพัฒนาบุคลากร การติดตามและประเมินผล 
- การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การผลิตสิ่งทอ 

1 ครั้ง 8 คน 

 
- การประชุมสรุปผลการดําเนินงานป 
2553 ของศูนยวิชาการฯ 

1 ครั้ง 18 คน 

 
รวมกิจกรรมบริการวิชาการตามแผน 
(รวมกิจกรรมประชุม/อบรม) 

88 ครั้ง 4,890 คน 
235 กลุม 

1 โรงเรียน 
2 ศูนย 

 

 

นอกจากผลการดําเนินงานที่ไดกลาวมาขางตนแลว ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 
(ฝายแกมไหม) ยังมีโครงการที่ดําเนินการภายใตศูนยวิชาการฯ ดังนี้  

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพและการแปรรูป : โครงการยอยที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพเสนใยเฮมพ
และการผลิตเปนผลิตภัณฑ  :  ไดรับทุนวจิัยจาก สถาบันวิจยัพัฒนาบนพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตใยเฮมพ  :  ไดรับทุนวจิัยจาก อุทยานวทิยาศาสตรภาคเหนือ 
3. โครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีส่ิงทอยอมสีธรรมชาติสูชุมชน  :   ไดรับทุนวจิัยจาก  

คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4.    โครงการการยอมสีดายฝายและไหมดวยสีธรรมชาติจากปงขาว  :  ไดรับทุนวจิัยจาก สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(เครือขายภาคเหนือ) 
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รูปที่ 11 กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม 

รูปที่ 12 กลุมผลิตภัณฑผาตีนจกแมแจม 

 

 
ผลดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนดวยภูมิปญญาทองถิ่น  

โครงการไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ SMEs 
ในกลุมของผลิตภัณฑที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ Geographical Indications (GI) จากกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จํานวน 4 กลุมผลิตภัณฑ จํานวน 6 ราย คือ กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม 
กลุมผลิตภัณฑผาตีนจกแมแจม กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง และกลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพูน สามารถสรุปผล
การดําเนินงานไดดังนี้ 

1. มีผลิตภัณฑรูปแบบใหม (New product design) 12 รูปแบบผลิตภัณฑ จํานวน 27 แบบ และมีบรรจุ
ภัณฑรูปแบบใหม (New packaging design) 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ  ดังแสดงในรูปที่ 11 ถึงรูปที่ 14 

 
กลุมผลิตภณัฑศิลาดลเชียงใหม 

 

 
 

ผลิตภัณฑชุดน้ําชา จํานวน 6 แบบ 
 
 

ผลิตภัณฑแจกนั 7 แบบ 
 

บรรจุภัณฑชุดน้ําชา 
 

 
 
 

กลุมผลิตภณัฑผาตีนจกแมแจม 
 
 
ผลิตภัณฑเสื้อคลุม, โคม, ผาคลุมไหล 
และกระเปา 3 แบบ 

 
 
บรรจุภัณฑสําหรับเสื้อคลุม-โคม 
บรรจุภัณฑสําหรับกระเปา 
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รูปที่ 13 กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง 

รูปที่ 14 กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพนู 

ผลิตภัณฑรมบอสราง 
 

 

โครงสรางรมแบบลานนา 
ลวดลายใหม 2 รูปแบบ 

 
บรรจุภัณฑสําหรับรม  

 
 
 
 
กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพูน ผลิตภัณฑ ผาคาดโตะ ผารองแกว ผารองจาน ที่ใสนามบัตร ปกสมุดโนต และ
ซอง Passport และบรรจุภัณฑสําหรับชุดบนโตะอาหาร และบรรจุภัณฑสําหรับที่ใสนามบัตร สมุดโนต และ Passport 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
2. ภายหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตนแบบแตละกลุมชุมชนถูก

กําหนดใหดําเนินการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญามีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาของ เพื่อดําเนินการ
ตอยอดในเชิงพาณิชยตอไปกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการพัฒนาตลาด และโครงการฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําเพื่อการวิเคราะหตนทุนการผลิต ทางโครงการมีการประสานงานรวมมือกับฝายวิจัย บริการชุมชน
และวิเทศสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑและธุรกิจ” เมื่อวันที่ 1-2, 8-9, 15-16 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30 ณ หองประชุม 
สถาบันภาษา ดังแสดงในรูปที่ 15 เพื่อเปนการถายทอดและตอยอดองคความรูใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการ SMEs ที่เขารวมโครงการ ในดานการพัฒนาความรูและทักษะการคาดการณธุรกิจแหงอนาคต  
การสรางสรรคผลิตภัณฑและธุรกิจดวยนวัตกรรม เพื่อใหผูที่เขารวมการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและองคกรตอไปในอนาคต โดยมีผูเขารวมอบรมจํานวน  39  คน และผลประเมินผูเขา
อบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  
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รูปที่ 15 กิจกรรมโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อการพัฒนาตลาด  และเพื่อการ 
วิเคราะหตนทนุการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลดําเนินงานโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพ 
โครงการการเสริมสรางองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในดานการอนุรักษพลังงาน การเกิดความตระหนักถึงความจําเปนในการลดการ
ใชพลังงาน การปลูกฝงจิตสํานึก สงเสริมความรูและความเขาใจ และกระตุนบทบาทการมีสวนรวมของเยาวชนตอ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ และโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม  ดังแสดงใน 
รูปที่ 16 

เปาหมายในการดําเนินงานโครงการ คือ โรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 4 โรงเรียน จะตอง (1) จัด
กิจกรรมและนิทรรศการมุงเนนใหความรูแกกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ไดมีสวนรวม นํา
ความรูไปใชประโยชน และเผยแพรความรูใหแกครัวเรือนและชุมชน (2) กลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมเกิดความตระหนัก เกิดความรู ความเขาใจในการอนุรักษพลังงาน และไปเผยแพรใหแกครัวเรือนและชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ (3) จัดการประกวดโครงการการอนุรักษพลังงานของกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม และ (4) สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทัศนคติของกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม
ตอการอนุรักษพลังงาน 

จากผลการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวคือ (1) กลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหมที่เขารวมโครงการมีความรูและความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและเกิดความตระหนักถึง
ความจําเปนในการอนุรักษพลังงาน (2) กลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปถายทอดและเผยแพรใหกับชุมชนในวงกวางตอไป (3) เกิดการสรางเครือขายกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหมดานการเผยแพรและรณรงคการอนุรักษพลังงาน และ (4) กําหนดแนวทางการพัฒนาทัศนคติของ
กลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการอนุรักษพลังงาน 
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รูปที่ 16 กิจกรรมโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวตักรรมทางดานชวีวัสดเุพื่ออุตสาหกรรมขนาด
เล็กและกลาง 

หนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง เกิดจากความรวมมือ
ของบุคลากรในหลายสาขาวิชา อันประกอบดวย ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอันประกอบไปดวย การบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรม  การบริการการวิเคราะหสมบัติ
ของวัสดุ  การถายทอดองคความรูในรูปแบบการจัดการฝกอบรมและการสัมมนา การใหคําปรึกษาและแนะนํา
งานวิจัย ตลอดจนรวมกันทํางานวิจัยทางดานชีววัสดุรวมกัน เพื่อสรางสรรคงานแบบบูรณาการ เปนการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยภายในหนวย เกิดการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน ซ่ึงจะ
มีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต 
กิจกรรมหลัก 

หนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง ไดมีการตั้งเปาหมาย 
เพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบไปดวย 

กิจกรรมที่ 1  การถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวัสดุชีวภาพเพื่อเปนผลิตภัณฑในกลุม
อุตสาหกรรมและเกษตรกรภาคเหนือ  

วัตถุประสงค เพื่อถายทอดองคความรูแกนักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
ผูประกอบการ และผูสนใจ  
กิจกรรมที่ 2  การใหบริการการวิเคราะห และใหคําปรึกษาในการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและกลาง มีเปาหมายที่จะใหบริการการออกแบบ วิเคราะหสมบัติและสรางนวัตกรรมของวัสดุชีวภาพและ
สาขาที่เกี่ยวของ แกผูประกอบการและนักวิจัยจากภาครัฐและเอกชนตางๆ ทางหนวยวิจัยใหการบริการวิเคราะห
สมบัติ โดยใชเครื่องมือที่หนวยรับผิดชอบ อาทิเชน เครื่อง X-ray diffraction เครื่องอณูชีววิทยา เครื่องมือวิเคราะห
เชิงกล เครื่องมือวิเคราะหทางดานความรอน เปนตน นอกจากนี้เพื่อใหทุกกิจกรรมลุลวงไปดวยดีจําเปนตองจัดหา



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

36

เครื่องมือ ไดแก เครื่องวิเคราะหพื้นผิวขั้นสูงแบบใหผลอยางรวดเร็ว โดยมีเปาหมายที่จะใหการบริการแกภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมุงเนนในกลุมของผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

วัตถุประสงค  เพื่อใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ วิเคราะหสมบัติของวัสดุ แก ถายทอดองคความรูแก
นักวิจัย  คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ 
กิจกรรมที่ 3  การใหบริการตรวจสอบความเขากันไดของวัสดุชีวภาพกับเซลลและสัตว โดยเครื่องมือวิเคราะห 
ดานอณูชีววิทยา และเครื่องวิเคราะหพื้นผิวขั้นสูงแบบใหผลอยางรวดเร็ว  

วัตถุประสงค  เพื่อใหบริการตรวจสอบและวิเคราะหสมบัติดานชีวภาพ แกนักวิจัย  คณาจารยและ
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ 
กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาและสรางตนแบบวัสดุชีวภาพเพื่อการประยุกตทางดานการแพทย และเภสัชศาสตร ในสวนนี้
ทางหนวยมีเปาหมายในการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการเพื่อมุงสูเชิงพาณิชย โดยคาดวาผลที่ไดจะสามารถนําไป
ประยุกตไดจริงและยังสามารถนําองคความรูที่ไดไปถายทอดใหกับผูประกอบการจากภาคเอกชนอีกตอหนึ่ง โดย
มุงเนนสูอุตสาหกรรมขนาดเล็กและการในเขตชุมชนภาคเหนือ  

วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนาและสรางตนแบบวัสดุชีวภาพการประยุกตทางดานการแพทย  และ 
เภสัชศาสตร 
และมีรายละเอียดผลการดําเนินงานแสดงไดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาด
เล็กและกลาง 

การบริการวิชาการแกชุมชน จํานวนครั้ง จํานวน
ผูเขารวม 

รูปกิจกรรม 

1. การถายทอดเทคโนโลยี    
1.1 สัมมนาเรื่อง ไขกุญแจสูการถายภาพ SEM 

ใหไดผลเลิศ วันที่ 8 มีนาคม 2553  
1 ครั้ง 80 คน 

 
1.2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑผ้ึง

เพื่อสุขภาพและความงาม วันที่ 23 สิงหาคม 
2553   

1 ครั้ง 91 คน 

 

 



 

รายงานประจําป 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2010 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

37

การบริการวิชาการแกชุมชน จํานวนครั้ง จํานวน
ผูเขารวม 

รูปกิจกรรม 

2. การใหการบริการการวิเคราะห และให
คําปรึกษาในการออกแบบและสรางนวัตกรรม 

281 ครั้ง 20 คน 

 
3. การใหบริการทดสอบสายพันธุสุนัข 70 ครั้ง 70 ตัว 

 
4. การพัฒนาและสรางตนแบบ 
4.1  ตนแบบสูตรแกวชีวภาพที่ทํามาจากกระดูก

วัวและแกลบเพื่อนําไปประยุกตใชเปน
กระดูกเทียม  

4.2  ตนแบบสารหามเลือด 

2 ครั้ง 2 คน  
 

5. กิจกรรมอื่นๆ    
5.1  การจัดทําหนังสือจัดทําหนังสือเรื่อง ผ้ึง 

สารฆาแมลง และสุขภาพของมนุษย แจก
ใหกับเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 

 

  

 
5.2  การประชาสัมพันธการประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการสัมมนาเรื่อง ไขกุญแจสูการ
ถายภาพ SEM ใหไดผลเลิศ ทางสถานีวิทยุ 
FM100 รายการทันเหตุการณในรั้วมอชอ
ฟง... เรื่องนารูจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2553 
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ผลดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดมีการดําเนินประกันคุณภาพโดยสอดคลองกับนโยบาย
แนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มาอยางตอเนื่อง  ตั้งแต  พ.ศ. 2541  โดยไดเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หรือ CMUQA ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของ คณะ สถาบัน สํานัก โดยผสมผสานแนวคิดของ Total Quality Management (TQM), ISO Quality 
Management System, Malcolm Baldridge Quality Award (MBQA) และ Benchmarking โดยในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถาบันฯ  มีหนวยประกันคุณภาพเปนฐานดําเนินงาน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ
ดําเนินงาน กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผล  มีผลการดําเนินการที่ผานมา
ไดแก  ผานการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน 8 คร้ัง  ลาสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยไดคะแนนในระดับดีเลิศและผานการตรวจ
เยี่ยมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม     

 สําหรับป 2553  สถาบันฯ  ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยเนื้อหาของเกณฑ TQA เปน
การตอยอดจากระบบ QA เดิม  เปนมุมมองเชิงระบบในการจัดการองคกรและกระบวนการที่สําคัญ  เพื่อใหบรรลุ
ผลลัพธหรือผลการดําเนินการที่เปนเลิศ  โดยในป 2553 นี้  ยังไมมีการใหคะแนนในการตรวจประเมิน  มหาวิทยาลัย
ดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุง  โดยองคประกอบของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติที่สถาบันฯ  ดําเนินการมี 7 หมวด  และแตละหมวด
จะตองมีความสอดคลองและความเชื่อมโยงกัน ไดแก 
หมวด 1 การนําองคกร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
หมวด 3 การมุงเนนผูรับบริการ 
หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห  และการจัดการความรู 
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ 
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รูปที่ 17 ฐานขอมูลประกันคณุภาพแสดงบน เว็บไซตที่ http://www.ist.cmu.ac.th/qa 

กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 กําหนดแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจําป 
 จัดประชุมคณะทํางานประกนัคุณภาพตามระยะ 
 พัฒนาและจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 

Award : TQA) 
 พัฒนาและจัดทํา SIPOC Model และ Value Chain : TQA Framework ตามพันธกิจและโครงสรางของ
สถาบันฯ 

 จัดทํารายงานผลดําเนินงานตามตัวบงชี้คณุภาพ 
 จัดทํารายงานผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 จัดทําฐานขอมลูการประกันคณุภาพ (รูปที่ 17) 
 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานสถาบันฯ 
 เผยแพรงานประกันคณุภาพโดยทาง Web site และ CD-ROM  
 สนับสนุนคณะกรรมการประกันคณุภาพเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา (รูปที่ 28) 

- สัมมนาสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับแนวปฏิบัติและตวับงชี้คุณภาพ  
- ฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพ TQA หัวขอโครงรางองคกร 
- สัมมนาวิพากษโครงรางองคกร 
- ฝกอบรม TQA Module 4 เร่ือง Best Practice 
- ฝกอบรม TQA Module 5 เร่ือง เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการ 
- ฝกอบรม TQA Module 6 เร่ือง Result Matrix 

• รับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยในลักษณะเขาตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงรางองคกร 

• ติดตามและประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนดําเนินงานในปตอไป 
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รูปที่ 18 กิจกรรมประกันคุณภาพ 

 
 

การอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ องคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนําแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานประกันคุณภาพ 

กิจกรรม 5 ส. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2553 
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รูปที่ 19 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนประจําเสมอ    
โดยมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   ที่เปน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย และของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

• รวมทําบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ณ วัดฝายหิน  
• รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี 
• จัดประเพณีสงกรานตปใหมเมืองลานนา  
• จัดกิจกรรมดําหัวผูบริหาร  ผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
• รวมทําบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   
• รวมทําบุญหลอเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม   และถวายเทยีนพรรษา ณ วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม  

อ.หางดง  จ.เชยีงใหม 
• จัดกิจกรรมทําบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 
• กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกร 

ซ่ึงไดแสดงรูปดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังรูปที่ 19 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เ 
 

 
 
รูปกิจกรรม  (จาก วรารินทร) 
 

รวมพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจํา มช. และ
พิธีทําบุญทอดผาปาสามัคค ี

สืบชะตาประตูเมือง/โครงการอนุรักษการ
แตงกายชุดพื้นเมือง 

เสนห KM : เติมเต็มความรู "ประเพณี
สงกรานต" 

รวมกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูบริหารและ 
ผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 23 ป 

ถวายเทียนพรรษาประจําป 
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ผลการประเมินตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2553 
ในปงบประมาณ 2553 สถาบันฯ มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  ครบทุกดานตามพันธกิจของสถาบันฯ ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 20 
ตัวช้ีวัด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.8692 ดังมีรายละเอียดผลดําเนินงาน
ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2553 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย     3.4500 
2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

70 77 0.5000 

2.2 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดจากเครือขายความรวมมือ
กับภาคการผลิต 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

4 4 0.5000 

2.3 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

คน 14 14 0.5000 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุน
ภายนอก 

บาท 26,250,000 26,268,000 0.7500 

2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

3 2 0.2000 

2.6 จํานวนงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงาน 3 3 0.5000 
2.7 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed 

Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
บทความ 19 62 0.5000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น 

    0.7000 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดความรู/บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

80 93 0.2000 

3.2 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ คน/
หนวยงาน 

5,200 6,920 0.2000 

3.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการ รอยละ 85 1,806 0.3000 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

    0.0700 

4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะ และวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

6 6 0.0500 

4.4 จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่อแกไข/ลดปญหาสิ่งแวดลอม
และมลพิษใหกับชุมชน 

โครงการ 6 3 0.0200 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู
ระดับสากล 

    0.6492 

5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการองคความรูของสวนงาน
(KM) 

ระดับ 5 1,2,3,4,5 0.1000 

5.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการขอมูลในระบบ CMU-
MIS 

ระดับ 5 1,2,3,4 0.8000 

5.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสวนงาน 

ระดับ 5 1,2,3,4 0.0800 

5.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม BSC ของสวนงาน ระดับ 5 1,2,3,4,5 0.1000 
5.5.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด

งบประมาณของมหาวิทยาลัย(การประหยัดงบดําเนินงาน) 
รอยละ 10 8.05 0.0403 

5.5.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
งบประมาณของมหาวิทยาลัย(การประหยัดการใชคา
สาธารณูปโภค) 

รอยละ 10 9.79 0.0490 

5.6 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ตอ บุคลากร
ประจําสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการทั้งหมด 

รอยละ 80 93.8776 0.1000 

5.7 รอยละของบุคลากรประจําสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ตอ บุคลากรประจําสายวิชาการ
ทั้งหมด 

รอยละ 90 100 0.1000 

รวม     4.8692 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     คณะผูจัดทํา 
    
  รวบรวมและเรียบเรียง นางสุกัญญา  วัฒกวิกรานต 
   นางศิริพันธ  นาคศรี 
    
ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป แหลงขอมูล งานบริหารทั่วไป 
 ผศ.ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร  งานการเงินการคลังและพัสดุ 
 นางปรานอม  กานเหลือง  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ 
   ศูนยวิจัยเครือขาย 
   ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
   ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 
   ศูนยบริหารจัดการความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    
  ภาพประกอบ/เผยแพร หนวยประชาสัมพันธ 
 
 

ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2554 
รูปเลมจํานวน 10    เลม 
 หนวยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


