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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 2554   เพื่อแสดงความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) และหวังเปนอยางยิ่งวา  
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสามารถเปดดูขอมูลไดที่  
http:// www.stri.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 

 
ทิศทางการวิจัย 

 

มุงเนนงานวิจยัเชิงสหวิทยาการ ที่สอดรับกับความตองการในสวนภูมภิาค  และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
 

คานิยม 
 

รวมสรางสรรคงานวิจยัเชิงสหวิทยาการ มุงสูความเปนเลศิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
S = Science and Technology Excellence T = Team Work 
R = Research I = Interdisciplinary 
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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 Seed Money 14 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 14 
- คณาจารยหนวยวิจยัในเครือขายและบุคลากรที่ไดรับรางวัล 15 
- ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 16 
- กิจกรรมการวิจัยของหนวยวิจัยเครือขาย 17 

 
 

ก 
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 หนา 
ผลดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 20 

- ผลดําเนินงานของโครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 20 
- ผลดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชมุชนดวย   
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

27 

- ผลดําเนินงานโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

31 

- ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุ
เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

33 

- ผลดําเนินงานโครงการศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี  สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

36 

ผลดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพ 40 
- กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคณุภาพ 41 

ผลดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 44 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2554 45 

              
      
 

ข 
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สารบัญตาราง 
                      

 หนา 
ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 5 
ตารางที่ 2 งบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตาม

แหลงทุน 
6 

ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 21 
ตารางที่ 4 ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดาน 

ชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
34 

ตารางที่ 5  ผลดําเนินงานโครงการศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

36 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบการประกันคณุภาพการศกึษา 40 
ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการประเมินตวัช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ 2554 
45 

  
  
  
  

 
 

ค 
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สารบัญรูป 
                      

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

จําแนกตามแหลงทุน 
6 

รูปที่ 4  การดําเนินกจิกรรมจดัการองคความรู (KM) 8 
รูปที่ 5 เว็บไซตสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี http://stri.cmu.ac.th 9 
รูปที่ 6 กิจกรรมบริหารจัดการดานอื่น ๆ ของสถาบันฯ 10 
รูปที่ 7 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวจิยั 11 
รูปที่ 8 หองสมุดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีช้ัน 3  

อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
12 

รูปที่ 9 กิจกรรมผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 16 
รูปที่10 กิจกรรมโครงการ “เยาวชนรกัษพฒันาภูมิปญญาทองถ่ิน” 27 
รูปที่ 11 กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม 28 
รูปที่ 12 กลุมผลิตภัณฑตนีจกแมแจม 28 
รูปที่ 13 กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง 28 
รูปที่ 14 กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพนู 29 
รูปที่ 15 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและพัฒนาผลิตภณัฑจากภูมิปญญา

ทองถ่ิน คร้ังที่ 1” 
29 

รูปที่ 16 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554” 29 
รูปที่ 17 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ” 30 
รูปที่ 18 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554” 30 
รูปที่ 19 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทําความเขาใจขบวนการควบคุมตรวจสอบ

ภายในสําหรับกลุมผลิตภัณฑผาลานนา คร้ังที่ 2” 
31 

รูปที่ 20 กิจกรรมโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

32 

รูปที่ 21 กิจกรรมประกันคุณภาพ 43 
รูปที่ 22 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 44 
  

 

ง 
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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 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อ จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development)  เปน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Research Institute)   จัดอยูในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงไดแก  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ 
กรรมการ 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 
ประธานกรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง 
กรรมการ 

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน  วิลัยทอง 
กรรมการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
กรรมการและเลขานุการ 

รศ.ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
ผูอํานวยการ 

ประธานกรรมการ 

 
รศ.ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร 

รองผูอํานวยการ 
กรรมการ 

 
นางปรานอม  กานเหลือง 
เลขานุการสถาบันฯ 

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    มีสํานักงานสถาบันทําหนาที่อํานวยความสะดวกและ
แสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนทั้งในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ  ครุภัณฑ  ส่ิงกอสรางรวมทั้งบุคลากร  ซ่ึงการ
สนับสนุนเหลานี้กระทําในลักษณะของหนวยวิจัยในเครือขาย  (Associated  Research  Units)  ผานศูนยวิจัย  
(Research  Centers)    ในปจจุบัน มีหนวยวิจัยในเครือขาย   รวมทั้งสิ้น 39 หนวย ภายใต ศูนยวิจัย 7 ศูนย  และ 1 กลุม
วิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  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 68 
คน โดยจําแนกไดดังนี้ 
 

สายวิชาการ               ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 15 คน 
สายปฏบิัติการ           ขาราชการและพนกังาน 19 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 30 คน 

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 2 คน 
รวม 68 คน 
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รูปท่ี 1 จํานวนบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
51

2 15

สายวชิาการ
สายปฏิบตักิาร
ผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศ

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ  
มี 3 แหลง  ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดิน    เปนงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนหนวย
วิจัย/ศูนยวิจัย   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 27,660,900 บาท 2) งบประมาณเงิน
รายได     เปนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน  จํานวน 898,000 บาทและ  3) งบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอก  เปนงบประมาณโครงการวิจัย  จากแหลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ  จํานวน  65,668,118  บาท 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ 
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบ
บุคลากร 

งบ
ดําเนินงาน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน รวม 

งบประมาณแผนดิน 10,937,200 1,867,600 14,856,100 - 27,660,900 
งบประมาณเงนิรายได 178,600 593,700 100,000 25,700 898,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก - - 65,668,118 - 65,668,118 

รวม 11,115,800 2,461,300 80,624,218 25,700 94,227,018 
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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 11,756,100 3,100,000 14,856,100 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 51,517,978 14,150,140 65,668,118 

รวม 63,274,078 17,250,140 80,524,218 
      หมายเหตุ : นอกจากนี้มโีครงการ Seed Money จากงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน 60,000 บาท 
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หนวย:ลานบาท

งบประมาณแผนดิน งบประมาณภายนอก

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุน

โครงการวิจัย

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

 
 
การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในป 2554 ได
สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   เขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวจิัย)    
     - ในประเทศ จํานวน 47 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 5 คร้ัง 
สายปฏิบัติการ    
     - ในประเทศ จํานวน 68 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 3 คร้ัง 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ จํานวน 12 คร้ัง 

 

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

การดําเนินกิจกรรมการจัดการองคความรู  (KM) และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลัย  ดังนี ้
• กําหนดแผนการจัดการองคความรูประจําป 
• ประชุมคณะกรรมการจัดการองคความรู 
• จัดกิจกรรมเรียนรู (Learning Management) ไดแก 

- กิจกรรมเรยีนรูจากการปฏบิัติงาน (Learning by Doing) 
- กิจกรรมเรยีนรูจากการปฏบิัติฝกอบรม (Learning by Training) 
- กิจกรรมเรยีนรูจากการอาน (Learning by Reading) “อาน - รู – รับ – รางวัล” 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (Knowledge Sharing) ไดแก 
- กิจกรรม  “สนทนางาน”    4  งาน 

• จัดโครงการ “คน - คน - เดน” 
• จัดกิจกรรม “ตลาดนัด KM” 
• จัดกิจกรรม “เวทีคนเกง” นําทางสรางคุณภาพ เร่ืองเลาเราพลัง 
• จัดกิจกรรม การสรางขุมความรู (Knowledge Asset) ไดแก 

- กิจกรรมการแปลงความรูสูขุมความรู 
- กิจกรรมกระจายความรู 

• จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพองคกร  
• จัดโครงการฝกอบรม “การบริหารความเสี่ยง” 
• จัดโครงการพฒันาบุคลากรประจําป “สวท. สายสัมพันธ” 
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนสิทธิบัตร” 
• เขารวมเครือขายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย กับ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
• ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู “ระบบบริหารจัดการ (e-Management) ดานงบประมาณ (e-Budget) และดานพัสดุ 

(e-Store) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• ศึกษาและติดตามผลการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของ KM 

ซ่ึงไดแสดงตัวอยางภาพการดําเนินกิจกรรมจัดการองคความรู (KM) ดงัรูปที่ 4  
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละกลุมงาน 

ศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรมเกษตร 

กิจกรรมตนไมแหงความรู 

กิจกรรมแบงปนความรู 
 

ประชุมบุคลากรเตรียมความพรอมเพือ่แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11     

(พ.ศ.2555-2559) 
 รูปที่ 4  การดําเนินกจิกรรมจดัการองคความรู (KM) 

การประชุมบุคลากร 



 

รายงานประจําป 2554 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2011 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

9

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ  ไดทํ าการ เปลี่ ยนแปลงโดเมนเนมจากเดิม  http://www.ist.cmu.ac.th เปน 
http://www.stri.cmu.ac.th เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้งทํายกเลิกการใชโดเมนเนมภายใต chiangmai.ac.th โดยเปลี่ยนเปนโดเมนเนมภายใต 
cmu.ac.th ตามนโยบายความเปนเอกภาพในดานการบริหารจัดการเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics Ranking ไดนํา e-Mail Account กลางของมหาวิทยาลัย ภายใตโดเมน 
@cmu.ac.th มาใชแทน นํา e-Mail Account ของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองคกร และ
การดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความเปนหนึ่งเดียว ในการกาวสูความเปน e-University  และได
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตใหมีความถูกตองทันสมัย เพิ่มขาวสารประชาสัมพันธ ขาวสารดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตอบปญหาดานเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลนักวิจัยและโครงการวิจัยให
เปนปจจุบันเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไป พัฒนาเว็บไซตการ
จัดการความรู (KM) ของสถาบันฯ เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูของบุคลากรและบุคคลทั่วไป  ในรอบปที่ผานมามี
สถิติผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันฯ ในป 2554 จํานวน 19,680 ราย และไดทําการเปดหนาเว็บเพจ  จํานวน 40,126 
คร้ัง   

 

 
  

 
 รูปที่ 5 เว็บไซตสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี http://www.stri.cmu.ac.th 
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การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยังมกีิจกรรมบริหารจัดการดานอืน่ ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกลาวมาขางตนแลว  ดังแสดงในรูปที่ 6   

รูปที่ 6 กิจกรรมบริหารจัดการดานอื่น ๆ ของสถาบันฯ  

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

การประชุมบุคลากรประจําป
่

พิธีทําบุญครบวันสถาปนาสถาบันฯ
่

แสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 
่

อวยพรปใหมผูบริหาร
่

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ 
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หนังสือวิชาการหนังสือวิชาการ

การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

งานบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ  และหนวยประชาสัมพันธไดดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธของสถาบันฯ  แบงเปน 2 สวน สวนแรกไดแกการประชาสัมพันธภายในองคกร คือ สถาบันฯ หนวย
วิจัยเครือขาย  คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวของ   ตลอดจนผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน  อันจะสงผลใหปฏิบัติงานเปนไปโดยราบรื่น โดยประชาสัมพันธขาวสารความ
เคลื่อนไหวผานทางเว็บไซตของสถาบันฯ   อีกสวนหนึ่ง  คือ  ประชาสัมพันธภายนอกเพื่อเผยแพรผลงานขององคกร 
สวนนี้สถาบันฯ มีนโยบายมุงเนนประชาสัมพันธแกผูที่สามารถเขาใจในเนื้อหาโครงการ หรือเปนผูที่มีศักยภาพที่จะ
ใชประโยชนจากโครงการวิจัยไดผลดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถาบันฯ  โดยการ
ประชาสัมพันธภายนอกมีดังนี้.- 

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

2. การเผยแพรกจิกรรมการถายทอดผลงานวจิัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  งานวัน
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดแก งานการนําเสนอผลงานวิจยัของสํานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และของแหลงทุนอื่น ๆ 

3. การเผยแพรขาวสารและบริการ ถาม-ตอบ ใน  http://www.stri.cmu.ac.th      
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
จัดนิทรรศการ 

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

บริการ ถาม-ตอบ 

รูปที่ 7 กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 

หนังสือวิชาการ 
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การบริการหองสมุด 
สถาบันฯ มีบริการคนควาเอกสารงานวิจัยอยูที่ช้ัน 3  อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อ

ใหบริการผูใช ไดแก  คณาจารย  นักวิจัย  นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดมีการ
จัดทํา e-filing เปนระบบการจัดเก็บไฟลเอกสารในรูปแบบดิจิตอล สามารถจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน เก็บไวใน
แฟม เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร เก็บไวในเครื่องแมขาย และเก็บไวในแผนดิสก ฯลฯ ระบบ e-filing เปนการจัดเก็บ
เอกสารอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันที่ระบบ 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 45 คน 
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพดวยระบบใชบัตร 13 คน 
บริการสืบคนขอมูลรายชื่อส่ิงพิมพ (OPAC) 20 คร้ัง 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย  12 คร้ัง 
จํานวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เลม 
การเตรียมทรัพยากรกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog)     55 เลม 

 
  

  
       
  

        
  

        
  

       
        
        
รูปที่ 8 การบริการคนควา  สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 3  

อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผลดําเนินงานดานการวิจัย 
 

สถาบันฯ  ไดดําเนินกิจกรรมหลักในดานการสงเสริมนักวิจัยใหดําเนินโครงการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2554 ไดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน 15 โครงการ จํานวนเงิน 11,543,500 บาท  และไดจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 
Seed Money จากเงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 60,000 บาท นอกจากนี้ทําการ
ประสานแหลงทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน) โดยไดรับการสนับสนุน จํานวน 24 โครงการ 
จํานวนเงิน 65,668,118 บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงทุนได ดังนี้ 
 
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดินของสถาบันฯ ) 

1. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุพริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ําพริกหนุมโดยใชลักษณะเกสรตัวผูเปนหมันในไซ
โตพลาสซึมและเครื่องหมายโมเลกุล 

2. แผนงานวิจัยเร่ืองการพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย/ลานนา 
MANOSROI II  เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพสกัดจากพืชเสริมโปรไบโอติกส 

3. การใชเทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑสตรอเบอรีสูตรลดน้ําตาลที่ไมเจือสีและไมแตงกลิ่น
รสแยมสตรอเบอรีไสผลไมจากสตรอเบอรีและสตรอเบอรีทอปปง และการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย 

4. การประเมินความแข็งแรงและแนวทางการบูรณะโบราณสถานประเภทเจดียในจังหวัดเชียงใหมเพื่อการ
เตรียมพรอมรับมือแผนดินไหว 

5. การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟกเพื่อผลิตน้ํามันชีวภาพจากสาหราย 
6. ระบาดวิทยาและการตรวจสอบทางอณูชีววิทยาของพยาธิใบไมในตับขนาดใหญ (Fasciola gigantica) 

รวมกับพยาธิใบไมในกระเพาะผาขี้ร้ิวบางชนิด 
7. การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพขาวก่ําเพื่อสรางนวัตกรรมเอกลักษณขาวก่ําไทย 
8. ตนแบบระบบกังหันกาซกําลังขนาดเล็กมากเพื่อผลิตไฟฟาอิสระทางเลือก 
9. การใชกากสบูดําจากขบวนการผลิตไบโอดีนเซลเปนแหลงโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตวปกและสุกร 
10. การออกแบบและสรางเครื่องวัดออกซิเจนที่อ่ิมตัวในระดับเลือดโดยอาศัยความแตกตางของการดูดกลืน

แสงอินฟราเรดบริเวณเยื่อบาง : กรณีศึกษาเครื่องตนแบบในการนํารองพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบทาง
วิศวกรรมจุลอิเล็กทรอนิกสและเครื่องกลแบบสําหรับกระบวนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและ
การแพทย 

11. การคนหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับบงชี้ลักษณะการสูญเสียน้ําของเนื้อในสุกรสาย
พันธุทางการคา 

12. การพัฒนาการผลิตแปงลูกตาลหมักโดยเทคนิกเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกตใชแปงเคกสําเร็จรูป ระยะที่ 3 
13. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบานไทย 
14. การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2 
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15. การสังเคราะหสารเฟอรไรทโครงสรางนาโนโดยวิธีทางเคมีเพื่อใชในทางแพทยและอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร 

 

โครงการ Seed Money 
1.   การหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เขารหัสทรานคริปแฟคเตอร (MYB และ MYC) ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห

แอนโทไซยานินในขาวหอมมะลิสายพันธุกลาย (Oryza sativa cv. KyKOS9 และ HyKOS21) 
 
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

แหลงทุนในประเทศ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1) 
2. การพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตานทานแผนดนิไหว สําหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
3. การวิจยัพืชผักพื้นบานภาคเหนอืบางชนิดเพื่อใชในการรักษาโรคมะเร็ง 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางจากสารสกัดรําขาวไทยโดยใชเทคโนโลยีนาโน 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากขาวหอมมะลิไทย 
6. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําลายเทียมสําหรับผูปวยขาดน้ําลาย 
7. กระบวนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑเครือ่งสําอางชะลอความแกที่มสีวนผสมของสารสกัดรําขาวและ

ของเหลือจากการผลิตน้ํามันรําขาวเก็บกกัในถุงขนาดนาโน 
8. การศึกษาและพัฒนากระบวนการสรางการรับรูตอนโยบายดานพลังงานสําหรับโรงเรียนนานาชาติ 
9. การสงเสริมการเรียนการสอนวชิาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10. การประเมินความตองการเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยดานการ

จัดการพลังงาน 
11. การศึกษาวิธีการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการรองรับสภาวะวิกฤตดานพลังงานระดับประเทศ 
12. ระบบควบคุมเตาเผาเซรามิกขนาดกลางดวยไมโครคอนโทรลเลอรเฉพาะทาง 
13. การพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรดานการอนุรักษพลังงาน 
14. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและขยายเครือขายการสื่อสารดานพลังงานในกลุมเยาวชนและครู ปที่ 3 
15. การเพิ่มศักยภาพการถายทอดการออกแบบและการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกจิ 
16. การศึกษาความเปนไปไดในการลดตนทุนพลังงานและพฒันาคุณภาพเนื้อดินโดยใชเทคนิคการบดดิน

แบบลําดับขั้น 
17. การปรับปรุงการทําแหงอิฐสามัญเพื่อลดปริมาณของเสียหาย 
18. การทําเครื่องตรึงกระดูกมนษุยจากยางพารา 
19. การขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานอาชีวศึกษา (คาวาจางที่ปรึกษาโครงการจัดทําหลักสูตรอนุรักษ

พลังงานสําหรับอาชีวศึกษาทั่วไป (สาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม) 
20. การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนยภาคเครือขายการวจิัยลานนาของสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (ปที่ 2) 
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21. การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานไฟฟา
ทางเลือกเพื่อเชื่อมตอเขากับระบบสายสงในจังหวัดแมฮองสอน 

22. วัฏจักรของน้ําในการปลูกออยและมนัสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล 
 
แหลงทุนตางประเทศ 
1. Trade standard Compliance and Innovations for Agri-Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring 

Countries 
2.  Study on Thai Solar Thermal Industry Analysis 

 
คณาจารยหนวยวจิัยในเครือขายและบุคลากรที่ไดรับรางวัล 

 

สถาบันฯ มีผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับ  ซ่ึงจะเห็นไดจากนักวิจัยของ
สถาบันฯ และคณาจารยในศูนยวิจัย/หนวยวิจัย ที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้ 

 

· ศ.ดร.อรัญญา มโนสรอย  หัวหนาหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทยของ
สถาบันฯ ไดรับรางวัล ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจําป  2553  เปนผลงานวิจัย
ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ใน
โครงการวิจัยเร่ือง การผลิตวัตถุดิบทางเครื่องสําอางตานริ้วรอยจากขาว
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพ  จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)   

2. ผลงานวิจัยเร่ือง Development of anti-genetic hair loss 
cosmeceutical products from Thai rice bran extracts by 
nanotechnology จาก Thailand Toray Science Foundation 

 
· รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย หัวหนาหนวยวิจัยชีววัสดุและ

เครื่องมือแพทย สถาบันฯ ที่ไดรับ รางวัลเหรียญทอง ในงานแสดงและ
ประกวดผลงานนิทรรศการภายใตช่ืองาน Seoul International 
Invention fair 2010 ในหัวขอการนําเสนอผลเรื่อง Acidified 
Hemostatic Rice Gel ซ่ึงจัดโดย Korea Invention Promotion 
Association (KIPA) ณ แปซิฟคฮอลล กรุงโซล ประเทศเกาหลี ใน
ระหวางวันที่ 2-6 ธันวาคม 2553 
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ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 
 

สถาบันฯ ไดสนับสนุนนักวิจัยเขาไปชวยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยหรือศูนยวิจัยตาง ๆ และมีการเยี่ยม 
การดําเนินงานของหนวยวิจัย  ซ่ึงในปที่ผานมาผูบริหารไดเยี่ยมหนวยวิจัย จํานวน 6 หนวยวิจัย  ไดแก 

1. หนวยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและโครงสรางพื้นฐาน (ผศ.ดร.ปุน  เที่ยงบูรณธรรม) 
2. หนวยวิจัยความหลากหลายของสาหรายและแพลงกอน (อ.ดร.จีรพร  เพกเกาะ) 
3. หนวยวิจัยฟสิกสประยุกต (ผศ.ดร.สุภาพ  ชูพันธ) 
4. หนวยวิจัยจุลชีววิทยาประยุกต (อ.ดร.วสุ  ปฐมอารีย) 
5. หองปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมอืวิเคราะห (ศ.ดร.เกตุ  กรุดพนัธ) 
6. หนวยวิจัยเพื่อการจัดการพลงังานและเศรษฐนิเวศ (ผศ.ดร.เศรษฐ  สัมภัตตะกุล) 
ซ่ึงไดแสดงภาพกิจกรรมผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจยัเครือขาย ดังรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 9 กิจกรรมผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 
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กิจกรรมการวิจัยของหนวยวจิัยเครือขาย 
สถาบันฯ มีหนวยวิจัยในเครือขายที่ขึ้นทะเบียนไวกับสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 39 หนวย ภายใตศูนยวิจัย 7 

ศูนย  และ 1 กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  ซ่ึงในปที่ผานมา   หนวยวิจัยเครือขายมีการดําเนิน
โครงการวิจัยที่บริหารโครงการโดยสถาบันฯ  จํานวนทั้งสิ้น 35 โครงการ  ดังนี้   
1.  ศูนยวิจัยดานเทคโนโลยวัีสดุ 

หนวยวิจัยเทคโนโลยีลําอนภุาคและพลาสมา จํานวน  1โครงการ ไดแก 
 การหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เขารหัสทรานคริปแฟคเตอร (MYB และ MYC) ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห

แอนโทไซยานินในขาวหอมมะลิสายพันธุกลาย (Oryza sativa cv. KyKOS9 และ HyKOS21)  (โครงการ 
Seed Money) 

หนวยวิจัยการคัดแปรผิวและวิทยาศาสตรนาโน จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
 การสังเคราะหสารเฟอรไรทโครงสรางนาโนโดยวิธีทางเคมีเพื่อใชในทางแพทยและอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร 
หองปฏิบตัิการวิจัยเซรามิกอุตสาหกรรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

 1. การศึกษาความเปนไปไดในการลดตนทุนพลังงานและพฒันาคุณภาพเนื้อดินโดยใชเทคนิคการบดดิน
แบบลําดับขั้น 

2. การปรับปรุงการทําแหงอิฐสามัญเพื่อลดปริมาณของเสียหาย 
2.  ศูนยวิจัยเทคโนโลยีเคร่ืองมือและระบบ 

หนวยวิจัยคอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวศิวกรรมชีวการแพทย  จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
 ระบบควบคุมเตาเผาเซรามิกขนาดกลางดวยไมโครคอนโทรลเลอรเฉพาะทาง 
3.  ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวภาพ 

หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวน  1 โครงการ ไดแก 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบานไทย 
4.  ศูนยวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารพื้นบาน  จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
 1. การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2 

2. การพัฒนาการผลิตแปงลูกตาลหมักโดยเทคนิกเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกตใชแปงเคกสําเร็จรูป  
ระยะที่ 3 

หนวยวิจัยวิศวกรรมเครื่องกลดานอาหารและเกษตร    จํานวน 1 โครงการ  ไดแก 
 ตนแบบระบบกังหันกาซกําลังขนาดเล็กมากเพื่อผลิตไฟฟาอิสระทางเลือก 

หนวยวิจัยขาวก่ํา จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพขาวก่ําเพื่อสรางนวัตกรรมเอกลักษณขาวก่าํไทย 
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หนวยวิจัยการผลิตสตัวปกเศรษฐกิจทางเลือกใหม    จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หนวยวิจัยประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 การใชเทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑสตรอเบอรีสูตรลดน้ําตาลที่ไมเจือสีและไมแตงกลิ่น

รสแยมสตรอเบอรีไสผลไมจากสตรอเบอรีและสตรอเบอรีทอปปง และการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย 
5.  ศูนยวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑธรรมชาต ิ

หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาตเิพื่อการแพทยแผนไทย  จํานวน 6 โครงการ  ไดแก 
 1. แผนงานวิจัยเร่ืองการพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูลตํารับยาสมุนไพรไทย/ลานนา 

MANOSROI II  เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพสกัดจากพืชเสริมโปรไบโอติกส 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1) 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางจากสารสกัดรําขาวไทยโดยใชเทคโนโลยีนาโน 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากขาวหอมมะลิไทย 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําลายเทียมสําหรับผูปวยขาดน้ําลาย 
6. กระบวนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑเครื่องสําอางชะลอความแกที่มีสวนผสมของสารสกัดรําขาวและ
ของเหลือจากการผลิตน้ํามันรําขาวเก็บกักในถุงขนาดนาโน 

6.  ศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
หนวยวิจัยความหลากหลายของสาหรายและแพลงกตอน  จํานวน 1 โครงการ  ไดแก 

 การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟกเพื่อผลิตน้ํามันชีวภาพจากสาหราย 
หนวยวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม จํานวน 1 โครงการ  ไดแก 

 การคนหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับบงชี้ลักษณะการสูญเสียน้ําของเนื้อในสุกรสาย
พันธุทางการคา 

หนวยวิจัยประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 1 โครงการ  ไดแก 
 ระบาดวิทยาและการตรวจสอบทางอณูชีววิทยาของพยาธิใบไมในตับขนาดใหญ (Fasciola gigantica) 

รวมกับพยาธิใบไมในกระเพาะผาขี้ร้ิวบางชนิด 
7.  ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

หนวยวิจัยเคมีประยุกตและสิง่แวดลอม  จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 การออกแบบและสรางเครื่องวัดออกซิเจนที่อ่ิมตัวในระดับเลือดโดยอาศัยความแตกตางของการดูดกลืน

แสงอินฟราเรดบริเวณเยื่อบาง : กรณีศึกษาเครื่องตนแบบในการนํารองพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบทาง
วิศวกรรมจุลอิเล็กทรอนิกสและเครื่องกลแบบสําหรับกระบวนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและ
การแพทย 
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หนวยวิจัยผลิตภัณฑวัสดแุละเทคโนโลยีการกอสรางเพือ่การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม  จํานวน  2 โครงการ  
ไดแก 
 1. การประเมินความแข็งแรงและแนวทางการบูรณะโบราณสถานประเภทเจดียในจังหวัดเชียงใหมเพือ่การ

เตรียมพรอมรับมือแผนดินไหว 
2. การพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตานทางแผนดินไหว สําหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

หนวยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ  จํานวน 10 โครงการ  ไดแก 
 1. การศึกษาและพัฒนากระบวนการสรางการรับรูตอนโยบายดานพลังงานสําหรับโรงเรียนนานาชาติ 

2. การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การประเมินความตองการเทคโนโลยดีานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยดานการ

จัดการพลังงาน 
4. การศึกษาวิธีการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการรองรับสภาวะวิกฤตดานพลังงานระดับประเทศ 
5. การพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรดานการอนุรักษพลังงาน 
6. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและขยายเครือขายการสื่อสารดานพลังงานในกลุมเยาวชนและครู ปที่ 3 
7. การขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานอาชีวศึกษา (คาวาจางที่ปรึกษาโครงการจัดทําหลักสูตรอนุรักษ

พลังงานสําหรับอาชีวศึกษาทั่วไป (สาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม) 
8. การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจากพลังงานไฟฟา

ทางเลือกเพื่อเชื่อมตอเขากับระบบสายสงในจังหวัดแมฮองสอน 
9. วัฏจักรของน้ําในการปลูกออยและมนัสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล 
10. Study on Thai Solar Thermal Industry Analysis 
 

กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
หนวยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย  จาํนวน 1 โครงการ  ไดแก 

 การทําเครื่องตรึงกระดูกมนษุยจากยางพารา 
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ผลดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  เพื่อใหบริการวิชาการถายทอดองคความรูผลงานวิจัย/
เทคโนโลยีสูชุมชนในรูปแบบตาง ๆ การจัดฝกอบรม  การจัดทําตนแบบ/ศูนยการเรียนรู  โดยในป 2554  สถาบันฯ 
ไดสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดิน   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
แกชุมชน จํานวน 5 โครงการ  จํานวนเงิน 3,100,000 บาท  ไดแก 

1. โครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม)   
2. โครงการสรางสรรคมูลคาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสูตลาดสากล  (ดําเนินงานภายใตศูนย

บริหารจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม-CATT)  
3. โครงการสรางเครือขายเยาวชนตระหนักใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  (ดําเนินงานภายใตศูนยบริหาร

จัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม-CATT) 
4. โครงการบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
5. โครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยมีผลดําเนินงานของแตละโครงการ  ดังนี้ 
 

ผลดําเนินงานของโครงการศูนยวชิาการและเทคโนโลยีสิง่ทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 
ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน(ฝายแกมไหม) ไดใหบริการวิชาการแกชุมชนในดานการสงเสริม

การผลิตส่ิงทอพื้นบาน  โดยมุงเนนถายทอดความรูและเทคโนโลยีส่ิงทอสีเขียว ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินและรักษา
สภาพแวดลอมในชุมชน  สงเสริมการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ศูนยวิชาการฯ ไดขยายผลองคความรูที่ได
ส่ังสมจากการทํางานรวมกันระหวางกลุมเครือขายและวิทยากรชุมชนสูกลุมผูสนใจและเครือขายอื่นๆ ไมวาจะเปน
การอบรมถายทอดความรูเร่ืองการยอมสีธรรมชาติ การผลิตฝายดวยวิธีเกษตรอินทรีย  สงเสริมการเลี้ยงและผลิตไหม
อีร่ี เปนตน พรอมทั้งสนับสนุนใหกลุมผูผลิตสิ่งทอไดเชื่อมโยงการผลิตในรูปของเครือขาย Supply chain  เพื่อใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามจํานวน และสงมอบผลิตภัณฑแกลูกคาตามเวลาที่กําหนด ควบคูไปกับการเชื่อมโยงเครือขาย
นักวิชาการ  นักออกแบบและภาคธุรกิจมาชวยหนุนเสริมศักยภาพใหผูผลิตสิ่งทอไดพัฒนาผลิตภัณฑใน 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางครบวงจรสูตลาด ทั้งนี้จะไดเปนแบบอยาง
ใหผูผลิตสิ่งทอในภูมิภาคหันมาพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น นําไปสูการผลิตที่ยั่งยืนตอไป 
 

กิจกรรมที่ศูนยวิชาการฯ ไดดําเนินการมี 4 แผนงานหลักประกอบไปดวย 
1. แผนงานจดัการองคความรูและวิทยาการดานสิ่งทอ 
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 
3. แผนงานสรางภาพลักษณและพัฒนาคณุภาพ 
4. แผนงานพัฒนากลไกการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 
 

ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

1. แผนงานจัดการองคความรูและวิทยาการดานสิง่ทอ 
การประชุมสรุปผลการดําเนนิงาน 12 ป ฝาย
แกมไหม 

1 คร้ัง 74 คน 

 
จดหมายขาวฝายแกมไหม 4 ฉบับ 4 คร้ัง 2,000 เลม 

(2,000 คน) 

 

การเผยแพรขอมูลทาง Web site ศูนยวิชาการฯ 1,925 คร้ัง  

 
นิทรรศการ “โครงการความรวมมือเพื่อพฒันา
ส่ิงทอ” ในงานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังที่ 6 

1 คร้ัง 200 คน 

 
นิทรรศการ “การผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม”  ในงานของขวญัของที่ระลึก ณ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ระหวาง
วันที่ 3-12 ธันวาคม 2553 

1 คร้ัง 100 คน 
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ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

นิทรรศการ โครงการวิจัยเชงิปฏิบัติการการ
เชื่อมโยงการผลิตไหมอีร่ีจากภาคเกษตรสู
อุตสาหกรรมและตลาดทางเลือก  ในงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการฝายเกษตร สกว. คร้ังที่ 
2 :  ความทาทายงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาคเกษตร
ไทยในอนาคต 

1 คร้ัง 100 คน 

 

การจัดแสดงผลิตภัณฑไหมอีร่ีในงาน BIFF & 
BIL 2011 

1 คร้ัง 150 คน 

 
นิทรรศการและสาธิตกระบวนการเลี้ยงไหมอี
ร่ี ในงานไทยคราฟทแฟร 

1 คร้ัง 50 คน 

 

2. แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 
2.1 การสงเสริมปลูกฝายอินทรียและตรวจรับรอง  
- ผูผลิตปลูกฝายอินทรียป 2554  34 คน 
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ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

- การตรวจเยีย่ม-ติดตามผลแนะนําการดูแล
บํารุงตนฝาย 

30 คร้ัง 30 คน 

 
2.2 การสงเสริมการผลิตไหมอีร่ี  
- การประชุมแนะนําและอบรมเตรียมความ
พรอมการเลี้ยงไหมอีร่ี 

3 คร้ัง 17 คน   
3 กลุม 

   
- การอบรมเชงิปฏิบัติการ “การตมลอกกาว
และปนเสนไหมอีร่ี” ณ กลุมเลี้ยงไหมอีร่ีบาน
รมเกลา ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2553  
และ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  อ.แมวาง   
จ.เชียงใหม  ระหวางวนัที่ 12-13 กุมภาพันธ 
2554 

2 คร้ัง 35 คน 
 2 กลุม  

 

- การติดตามผลและตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไหมอีร่ี 10 คร้ัง 93 คน  
13 กลุม 

 
- แนะนํา/ตดิตามการเรียนหลักสูตร “การเลี้ยง
ไหมอีร่ี”  ณ โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  อ.แม
วาง  จ.เชยีงใหม  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 

1 คร้ัง 12 คน 
 1 

โรงเรียน 
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ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

-  การประชุมเครือขายผูเล้ียงและผลิตไหมอีร่ี 1 คร้ัง 31 คน  

 
- แหลงเรียนรูการผลิตไหมอีร่ีที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

1 แหง  

 
2.3 การพัฒนาเครื่องมือและสนับสนุนเครื่องมือผลิตเสนดาย  
- ใหบริการกลุมผูผลิตยืมเครื่องปนดาย MC 50 เครื่อง 50 คน  

19 กลุม 
- ใหบริการกลุมผูผลิตยืมเครื่องแกะเมล็ด 3 เครื่อง 3 กลุม 
- ใหบริการกลุมผูผลิตยืมเครื่องตีฟู 2 เครื่อง 2 กลุม 

 

3. แผนงานสรางภาพลักษณ 
กลุมผูผลิตสิ่งทอไดรับรางวลั Green Product 
โครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ประจําป 2553 

 37 คน 

 
การประชุมโครงการจับคูทางธุรกิจ  
จ.เชียงใหม 

1 คร้ัง 175 คน 

 



 

รายงานประจําป 2554 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2011 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

25

ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

การอบรมเบื้องตน “การออกแบบเชิงนเิวศ
เศรษฐกิจ”  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  
เมื่อวันที่ 17 มถุินายน 2554 

1 คร้ัง 122 คน 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปนผูถายทอด
การออกแบบและการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” 
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2554 

1 คร้ัง 34 คน 

 

4. แผนงานพฒันากลไกถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูโรงเรียนเครือขาย
หลักสูตรสิ่งทอพื้นบาน  
ณ สมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ ศูนยภาคเหนือ  
จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2554 

1 คร้ัง 32 คน  
9 โรงเรียน 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การยอมสี
ธรรมชาติ”  ณ ที่ทําการกลุมแมบานเกษตรกร
เย็บปกถักรอย บานหวยทราย ต.หวยทราย  
อ.แมริม จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 15-19 
มีนาคม 2554 และ หองประชุมศูนยวิจัยสาธิต
และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 

2 คร้ัง 44 คน 

 

การอบรมปนเสนดายฝายและเฮมพดวยเครื่อง
เมดเดลรีจักรา (MC) ณ ที่ทําการกลุมแมบาน
เกษตรกรเย็บปกถักรอยบานหวยทราย ต.หวย
ทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม ระหวางวนัที่ 20-22 
มีนาคม 2554  และ บานชั่งแปลง อ.ดอยเตา  
จ.เชียงใหม  ระหวางวนัที่ 9-11 พฤษภาคม 
2554 

2 คร้ัง 30 คน 
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ลักษณะการใหบริการแยกตามแผนงาน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหตุ 

การสัมมนาเสริมสรางความรูเครือขาย
วิทยากรชุมชนการยอมสีแดงธรรมชาติ 
ณ อิมอีโครีสอรท อ.เมือง จ.เชียงใหม ระหวาง
วันที่ 4-5 เมษายน 2554 

1 คร้ัง 24 คน 

  
การใหขอมูล/เอกสารสิ่งทอ/ยืมอุปกรณ 63 คร้ัง  

 
รวมกิจกรรม  2,054  คร้ัง 

28  กิจกรรม 
3,474 คน 

 
 

 
นอกจากผลการดําเนินงานที่ไดกลาวมาขางตนแลว ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน  

(ฝายแกมไหม) ยังมีโครงการที่ดําเนินการภายใตศูนยวิชาการฯ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑสะอาดจากไหมอีร่ี  : ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  ภายใตโครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการถายทอดการออกแบบและการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : ไดรับทุนวิจัยจาก 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

3. โครงการจับคูธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม : ความรวมมือในการดําเนินโครงการจับคูทางธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางศูนยสรางสรรคงานออกแบบ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  กับ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ผลดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนดวยภูมิปญญาทองถิ่น  
โครงการสรางสรรคมูลคาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสูตลาดสากลเปนโครงการเพื่อ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการSMEs ในกลุมของผลิตภัณฑที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ Geographical  Indications (GI) จากกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย จํานวน 4 กลุมผลิตภัณฑ คือ กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม กลุมผลิตภัณฑผาตีนจกแมแจม กลุม
ผลิตภัณฑรมบอสราง และกลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพูน โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูบริหารจัดการโครงการ มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

เปาหมายในการดําเนินงานโครงการ คือ (1) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีเอกลักษณเฉพาะ อยางนอย 10 กลุม จํานวน 22 ผลิตภัณฑ (กลุมชุมชนละ 2 ผลิตภัณฑ
ใหม) (2) สามารถพัฒนาและจัดทําบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑของแตละกลุมชุมชน จํานวนไมนอยกวา 10 
รูปแบบบรรจุภัณฑ (กลุมชุมชนละ 1 บรรจุภัณฑใหม) (3) ภายหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น แตละกลุมชุมชน
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และตราผลิตภัณฑสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
(GI  brand) ของกรมทรัพยสินทางปญญา  (DIP) (4) ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตนแบบไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมโดยการจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 20 ผลิตภัณฑ  
(5) สรางสรรคการเรียนรูและความเขาใจในการวางแผนเพิ่มชองทางจําหนายตางประเทศ พิธีการศุลกากร การบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารจัดการเครื่องหมายการคา มาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ซ่ึง
สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

• การจัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนรักษพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น” เพื่อเปนการสงเสริมใหกลุม
เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญาประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการสราง
เครือขายกลุมเยาวชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน อยางเปนรูปธรรม 
 
  
  
 
 
 

• กิจกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนดวยภูมิปญญาทองถิ่น คณะทํางานโครงการ
พรอมดวยทีมที่ปรึกษาดานพัฒนาผลิตภัณฑและดานบรรจุภัณฑ ทําการลงพื้นที่เพื่อวินิจฉัยขอมูลในดานตาง ๆ  เชน 
ขอมูลตนแบบผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และขอมูลดานการตลาด เพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของแต
ละกลุม เพื่อเปนแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑรูปแบบใหม หรือการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเดิมให
ตรงกับความตองการของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปที่10 กิจกรรมโครงการ “เยาวชนรกัษพฒันาภูมิปญญาทองถ่ิน” 
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1. กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม มีการดําเนินงานโครงการรวมกับผูประกอบการศิลาดลโดยตรง 
โดยมีเปาหมาย คือ ผลิตภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1 ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1 บรรจุภัณฑ ซ่ึง
เปนผลิตภัณฑประเภทเครื่องประดับ 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุมผลิตภัณฑตีนจกแมแจม จะดําเนินงานโครงการรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานสองธาร 
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีเปาหมาย  คือ  ผลิตภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ
รูปแบบใหม จํานวน 1 บรรจุภัณฑ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑประเภทผาคลุมไหล 

 
 
 
 
 
 
 

3. กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง มีการดําเนินงานโครงการรวมกับผูประกอบการรมบอสรางโดยตรง 
โดยมีเปาหมาย คือ ผลิตภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1 ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1 บรรจุภัณฑ ซ่ึง
เปนผลิตภัณฑประเภทรมประกอบเอง 
 

  
 

 
 
 

รูปที่11 กลุมผลิตภัณฑศิลาดลเชียงใหม 

รูปที่ 12 กลุมผลิตภัณฑตนีจกแมแจม 

รูปที่ 13 กลุมผลิตภัณฑรมบอสราง 
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4. กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพูน จะดําเนินงานโครงการรวมกับผูประกอบการเพ็ญศิริ 
ไหมไทยโดยตรง โดยมีเปาหมาย คือ ผลิตภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 1 ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑรูปแบบใหม 
จํานวน 1 บรรจุภัณฑ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑประเภทผาคลุมไหล 

 
 
 
 
 

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ “การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น คร้ังท่ี 1” 
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ มีความรูความเขาใจในความหมายของผลิตภัณฑสินคาที่ขึ้นทะเบียน

ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรทรัพยสินทางปญญาประเภทสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน การ
สรางประโยชนจากผลิตภัณฑส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ใหเกิดผลทางเศรษฐกิจตอภูมิภาค รวมถึงเพื่อเปนการสราง 
Brand และตราสินคาใหกับชุมชนทองถ่ินขึ้น เพื่อเปนการสรางรากฐานตอการรับรูของผูประกอบการ ซ่ึงมีผูเขารวม
ในการประชุมทั้งสิ้น 45 คน 

 
 
 
 
 
 
• เขารวมการจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554 (IP Fair 

2010)”  ในระหวางวันท่ี 19 – 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-18.00 น. ณ อุทยานการคากาดสวนแกว และโรงแรม
โลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 

ทางโครงการไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงจัดขึ้นโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนและสงเสริมใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา และมีการ
สรางสรรคทรัพยสินทางปญญาจากภูมิปญญาไทยมากขึ้น รวมทั้งสรางชองทางและโอกาสในการนําทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน 

  
 
 
 

รูปที่ 14 กลุมผลิตภัณฑผาไหมยกดอกลําพนู 

รูปที่ 15 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและพัฒนาผลิตภณัฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน คร้ังที่ 1” 

รูปที่ 16 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554” 
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• เขารวมการจัดแสดงนิทรรศการในงาน การจัดงานนิทรรศการ “การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand Research Expo 2011)”  ระหวางวันท่ี 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพมหานคร 

ทางโครงการไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงทั้งนี้
ทางโครงการไดดําเนินการสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สําหรับผูประกอบการจํานวน 
4 กลุมผลิตภัณฑ คือ ศิลาดลเชียงใหม, ผาตีนจกแมแจม, รมบอสราง และผาไหมยกดอกลําพูน เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันของกลุมวิสาหกิจชุมชนระดับรากแกวอยางยั่งยืน รวมถึงเปนที่ปรึกษาในการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในสินคา รมบอสราง และ ศิลาดลเชียงใหมภายใตโครงการควบคุมตรวจสอบสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
และ เปนที่ปรึกษาโครงการสวนภูมิภาค (ประเทศไทย) และทั้งนี้จึงไดนําตนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่
พัฒนาขึ้นในโครงการ และไดดําเนินการขอคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ กับทางกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ไปจัดแสดงนําเสนอผลงานดวย 

 
 
 
 
 
 
 

• เขารวมการจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554 (IP Fair 
2010)”  ในระหวางวันท่ี 2 – 4 กันยายน 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนและสงเสริมใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา 
และมีการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาจากภูมิปญญาไทยมากขึ้น รวมทั้งสรางชองทางและโอกาสในการนํา
ทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ” 

รูปที่ 18 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ตลาดนัดทรัพยสินทางปญญา ประจําป 2554” 
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รูปที่  19 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทําความเขาใจขบวนการควบคุมตรวจสอบภายใน 
สําหรับกลุมผลิตภัณฑผาลานนา คร้ังที่ 2” 

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ “การทําความเขาใจขบวนการควบคุมตรวจสอบภายในสําหรับ
กลุมผลิตภัณฑผาลานนา  ครั้งที่ 2” สําหรับผูประกอบการกลุมผลิตผาทอลานนาในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  
(ผาตีนจกแมแจม) และจังหวัดลําพูน (ผาไหมยกดอกลําพูน)ระหวางวันท่ี 8 และ 9 กันยายน 2554 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและที่มาของสินคา เพื่อใหผูบริโภครับรู 
คุณภาพและมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา โดยกลุมชุมชนผูผลิตในทองถ่ินนั้นๆ มีสวนรวม
ในจัดระบบควบคุมตรวจสอบสินคาภายในและการบริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งกระบวนการผลิต โดยการวางระบบ
ควบคุมตรวจสอบสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ทั้งกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับไดในระดับสากล และ
เพื่อเปนการสงเสริมใหกลุมผูประกอบการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแลว มีความรูความเขาใจใน
เร่ืองของขบวนการจัดระบบควบคุมตรวจสอบภายใน และสงเสริมใหมีบทบาทและมีสวนรวมตอการจัดระบบ
ควบคุมตรวจสอบภายใน รวมถึงเพื่อใหผูประกอบการ และคณะกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของในการประเมิน และ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
  
    

ผลดําเนินงานโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพ 
โครงการสรางเสริมความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

เสริมสรางความรูความเขาใจในดานการอนรัุกษพลังงาน การเกิดความตระหนกัถึงความจําเปนในการลดการใช
พลังงาน การปลูกฝงจิตสํานึก สงเสริมความรูและความเขาใจ และกระตุนบทบาทการมีสวนรวมของเยาวชนตอการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนดารา
วิทยาลัย โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทยัเชียงใหม โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ และโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1.  กิจกรรมการรับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนเขารวมชมรมเยาวชนรักษพลังงาน 
ประสานความรวมมือกับโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการฯ ในปที่ผานมา สรุปผลการดําเนินงาน

รวมกัน และปรึกษาหารือความรวมมือการทํากิจกรรมรวมกันในปงบประมาณ 2554 กับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
2.  การจัดกิจกรรมชมรมเยาวชนรักษพลังงาน  

โรงเรียนที่เขารวมโครงการไดดําเนนิกจิกรรม “ชมรมเยาวชนรกัษพลังงาน” ตามแผนงานที่แตละ
โรงเรียนไดกําหนดไว โดยนําความรูที่ไดจากการถายทอดจากวิทยากร วิทยากรกลุมสัมพันธและนันทนาการ ฯลฯ 
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รูปที่ 20 กิจกรรมโครงการสรางเสริมองคความรูเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการปฏิบัตงิานที่กําหนดไวในชมรมเยาวชนรักษพลังงานสูการปฏิบัติจริงในแตละโรงเรียน รวมไปถึงการสราง
เครือขายกลุมเยาวชนดานการเผยแพรและรณรงคการอนรัุกษพลังงานภายในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน 

3.  ศึกษาทัศนคติของกลุมเยาวชนที่เขารวมโครงการเพื่อกําหนดแนวทางการ 
 ฝกอบรม ใหความรู และกระตุนใหเกิดทัศนคติ ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน 

ซ่ึงไดแสดงภาพกิจกรรมของโครงการฯ ดังรูปที่ 20 
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ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวตักรรมทางดานชวีวัสดเุพื่ออุตสาหกรรมขนาด
เล็กและกลาง 

 

หนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง เกิดจากความรวมมือ
ของบุคลากรในหลายสาขาวชิา อันประกอบดวย ภาควิชาฟสิกสและวสัดุศาสตร  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหรรมการเกษตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อดําเนิน
กิจกรรมรวมกนัอันประกอบไปดวย การบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรม  การบริการการวิเคราะหสมบัติของ
วัสดุ  การถายทอดองคความรูในรูปแบบการจัดการฝกอบรมและการสัมมนา การใหคําปรึกษาและแนะนํางานวจิัย 
ตลอดจนรวมกันทาํงานวิจยัทางดานชีววัสดุรวมกนั เพือ่สรางสรรคงานแบบบูรณาการ และเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของนักวจิัยภายในหนวย เกดิการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรบัของทุกภาคสวน ซ่ึงจะมสีวน
ชวยสนับสนนุการพัฒนาประเทศแบบยั่งยนืตอไปในอนาคต 
 
กิจกรรมหลัก 

หนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง ไดมีการตั้งเปาหมายเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบไปดวย 

2.1  กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1  การใหคําปรึกษาและบริการการวิเคราะห  
 การใหบริการการวิเคราะหสมบัติของวัสดชีุวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ แกผูประกอบการและนกัวจิยัจาก
ภาครัฐและเอกชนตางๆ ทางหนวยวิจัยใหการบริการวเิคราะหสมบัติ โดยใชเครื่องมือที่หนวยรับผิดชอบ อาทิเชน 
เครื่อง X-ray diffraction เครื่องอณูชีววิทยา เครื่องมือวิเคราะหเชิงกล เครื่องมือวิเคราะหทางดานความรอน และเครื่อง
วิเคราะหพื้นผิวข้ันสูงแบบใหผลอยางรวดเร็ว  

วัตถุประสงค  เพื่อใหบริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบ วิเคราะหสมบัติของวัสดุ และถายทอดองคความรู
แกนกัวจิัย  คณาจารยและนกัศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ 
 กิจกรรมที่ 2 การใหบริการแกเกษตรกรผูเล้ียงผึง้   
 การใหบริการการวิเคราะหทางดานองคประกอบของน้ําผ้ึง รวมถึงแหลงที่มา ความหวาน สีของน้ําผ้ึง 
ความชื้นของน้ําผ้ึง โดยจะทําการใหบริการวิเคราะหทั้งในและนอกสถานที่ โดยจะมีการออกไปใหบริการแก
เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงที่โรงเล้ียงผ้ึงในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และนอกจากนี้ทางหนวยยังมีแนวคิดที่จะออกไป
ใหบริการแกเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงโพรง โดยผ้ึงโพรงเปนผ้ึงพันธุพื้นเมืองของไทย ซ่ึงเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงมีความตองการ
ใบรับรองน้ําผ้ึง เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาดได  

วัตถุประสงค  เพื่อใหบริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบ วิเคราะหสมบัติของน้ําผ้ึง และถายทอดองคความรู
แกนกัวจิัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึง และผูสนใจ 
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กิจกรรมที่ 3 การใหบริการแกฟารมเล้ียงสตัวหรือผูสนใจ  
 การใหบริการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุในสตัวเล้ียง เชน  สุนัข แมว ชาง  

วัตถุประสงค   เพื่อใหบริการตรวจสอบ   และวิเคราะหความบริสุทธิ์ของสายพันธุในสัตวเล้ียงและสัตว
เศรษฐกิจตาง แกนักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ 
 กิจกรรมที่ 4  การจัดสัมมนา  
 การถายทอดความรูทางดานวัสดุชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ  

วัตถุประสงค   เพื่อถายทอดองคความรูแกนักวิจัย   คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
ผูประกอบการ และผูสนใจ  
 
ตารางที่ 4   ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวตักรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาด

เล็กและกลาง 
การบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน

คร้ัง 
จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหต ุ

1. ใหคําปรึกษาและบริการการ
วิเคราะห ทดสอบตัวอยาง 
 

1,305 คร้ัง 106 คน 

 
2. ใหบริการแกเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึง 
2.1 ใหคําปรึกษาใหคําปรึกษา และ

คําแนะนําเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑแก
บริษัทเชียงใหมเฮลตี้บีโปรดักส  

2.2  ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
งานวิจยัเกีย่วกบัผ้ึงแกนักศกึษาจาก
ประเทศเยอรมนั   

281 คร้ัง 20 คน 

 

3. ใหบริการแกฟารมเลี้ยงสตัวหรือ
ผูสนใจ 
1.1   เคราะหตวัอยางดีเอ็นของ ชาง จาก

ปางชางเชียงใหม และ ลําปาง   

 
 

30 คร้ัง 
 
 
 

 
 

30 คน 
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การบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน
คร้ัง 

จํานวน
ผูเขารวม 

หมายเหต ุ

3.2 ใหบริการตรวจหาเชื้อพยาธิในเลือด จาก
การตรวจสอบดีเอ็นเอในเลือด ของ
สุนัขที่อาศัยในวัดเขตรอบคเูมือง
จังหวดัเชยีงใหม 

26 คร้ัง 26 คน 

 
4. การจัดสัมมนา 
4.1  เร่ือง ผลิตภัณฑผ้ึงเพื่อสุขภาพและความ

งาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม 
อิมพีเรียลแมปง จังหวดัเชยีงใหม  
ผูเขารวมสัมมนาจํานวน  

3 คร้ัง 
 

100 คน  

 

4.2 การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ เร่ือง 
“Chiang Mai International Conference 
on Biomaterials & Applications 
(CMICBA2011)”  ระหวางวนัที่ 9-10 
สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส 
จังหวดัเชยีงใหม  

1 คร้ัง 275 คน 

 

4.3 อาหารหมกัพื้นบานและการคุมครองภูมิ
ปญญา”  ระหวางวนัที่ 6-9 กันยายน  ณ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จังหวดัเชยีงใหม  

1 คร้ัง 50 คน 

5. กิจกรรมอื่นๆ    
5.1  จัดทําหนงัสือพรอพอลิส แจกใหกับ

เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 
 

1 คร้ัง 300 เลม 
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ผลดําเนินงานโครงการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีมีเปาหมาย คือ การพัฒนางานวิจัยและรวบรวมความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความตองการ และสามารถแกไขปญหาในชุมชน โดยการสรางงานและอาชีพ
เปนการเพิ่มรายได โดยอาศัยศักยภาพของบุคลากรสายวิจัยของสถาบันฯ ที่ประกอบดวยนักวิจัยจากหลากหลายสาขา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีความพรอมที่จะนําประสบการณดานการวิจัยมาพัฒนางานวิจัยตอยอดและ
การนําความรูไปถายทอดแกชุมชน เพื่อใหเกิดการสรางงานและอาชีพ ดังที่เคยไดกระทํามาแลวจากการที่คณะนักวิจัย
ของสถาบันฯ  เคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีในปงบประมาณ 
2551 และ 2552 และเพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องและสอดคลองกับภารกิจขององคกร ศูนยวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีจึงไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยเปนที่รวบรวมบุคลากรวิจัยภายใตสังกัดสถาบันฯ ที่จัดไดวามีบุคลากรสาย
วิจัยที่มีประสบการณงานวิจัยที่มีความหลากหลายในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรวมกันดําเนินการใหบรรลุ
ตามพันธกิจของสถาบันฯ  โดยวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 

1.    เพื่อเปนการกระจายองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบนใน รูปแบบการจัดหลักสูตรฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.    สงเสริมใหเกิดการสรางงานวิจัยเชิงประยุกตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใชพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนและเขมแข็งเพียงพอที่จะสนองตอบตอความตองการเรงดวนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

3.    เพื่อสรางความเชื่อมโยงในลักษณะของการจัดตั้งศูนยเรียนรูและสรางภาคีเครือขายกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกระจายความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูชุมชน   

4.    เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวจิัยของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตารางที่ 5  ผลดําเนินงานโครงการศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

รูปภาพ 

กิจกรรมที่ 1  
การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
วางระบบการจัดการที่ดีของการเพาะเห็ด
แบบโรงเรือน  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2554 ณ ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 6 บาน
โปงนอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 

 
60 คน 
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กิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

รูปภาพ 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดฝกอบรม เร่ือง แนวคดิในเรื่อง
ของการตลาดเพื่อใชตอยอดภูมิปญญา
และพัฒนาอาหารพื้นบานในเชิงพาณิชย:  
ไสอ่ัว แหนมเห็ดและแหนมหมู  
เมื่อวันที่  25  กุมภาพนัธ  2554  
ณ  วดัโปงนอย  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  
จังหวดัเชยีงใหม 
 

 
60 คน 

 

 

 
กิจกรรมที่ 3   
การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อพืชเศรษฐกิจใน
ภาคเหนือ 
เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2554 
ณ โรงเรียนเชยีงดาววิทยาคม  อ. เชียงดาว 
จ. เชียงใหม 
 

 
64 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4   
การจัดฝกอบรม เร่ือง การแปรรูป         
มะหลอด : ผลไมพื้นเมืองเพือ่เพิ่มมูลคา 
เมื่อวันที่  17  เดือน มีนาคม  2554   
ณ  ที่ทําการตําบลปาเมี่ยง อําเภอ        
ดอยสะเก็ด  จงัหวัดเชียงใหม 

 
60 คน 
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กิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

รูปภาพ 

กิจกรรมที่ 5   
- การจัดอบรมหลักสูตร “นักวิจัยรุนเยาว
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  (คร้ัง
ที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554    
ณ โรงเรียนบานแมโต ต.บอแกว  
อ.สะเมิง จ.เชยีงใหม 

 
67 คน 

 

 

 
- การจัดอบรมหลักสูตร “นักวิจัยรุนเยาว
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  (คร้ัง
ที่ 2) วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา  
ณ โรงเรียนวัดคีรีเขต ต.บานปง อ.หางดง 
จ.เชียงใหม 
 

54 คน  

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6  
การฝกอบรม เร่ือง หลักการผลิตเกษตร
อินทรียเชิงพาณิชย  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2553  ณ องคการบริหารเทศบาลตําบลวัง
ผาง อําเภอเวยีงหนองลอง จงัหวัดลําพนู 
 

 
64 คน 
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กิจกรรม จํานวน
ผูเขารวม 

รูปภาพ 

กิจกรรมที่ 7 
การฝกอบรม เร่ือง การจัดการผลิต
มะมวงใหมีคณุภาพสําหรับการสงออก  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ณ หอง
ประชุมศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บานเหลาแมว ต.เวยีง
หนองลอง จ.ลําพูน  
 

 
52 คน 

 

 
กิจกรรมที่ 8  
การจัดนิทรรศการผลงานของศูนยวจิัย
และถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วันที่  24  สิงหาคม  2554   
ณ  หองประชมุอาคารรวมวจิัยและ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
164 คน 

 

 

 

 
รวมผูเขารับบริการทั้งสิ้น 645 คน  
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ผลดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สถาบันฯ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่กําหนดให
ดําเนินการโดยบูรณาการระบบคุณภาพตางๆ เขาเปนระบบเดียวกันภายใตแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(Thailand Quality Awards) ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รวมทั้งการพัฒนาองคกรผานการประเมินตนเองในหมวด 1-6 ตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  โดย
สถาบันฯ ไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554   ซ่ึงผลตรวจสอบและประเมินฯ มีการ
ดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบ    มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้
จํานวน 10 ตัวบงชี้  ไดคะแนนรวมเทากับ 4.00 คะแนน อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่  6  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศกึษา 

ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ดําเนินการขอ 1-6 

(เกณฑมี 8 ขอ) 
4 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดําเนินการขอ 1-5 
(เกณฑมี 7 ขอ) 

3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน  
สรางสรรค 

ดําเนินการขอ 3-5 
(เกณฑมี 6 ขอ) 

3 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนนักวิจัย 269,535.64 บาท 
(เกณฑเทากับ 180,000 บาท) 

5 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานและผูบริหาร

ทุกระดับของสวนงาน 
ดําเนินการขอ 1-5 

(เกณฑมี 7 ขอ) 
3 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ดําเนินการขอ 1-5 
(เกณฑมี 5 ขอ) 

5 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดําเนินการขอ 1-5 
(เกณฑมี 5 ขอ) 

5 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ดําเนินการขอ 1,4,5,6 
(เกณฑมี 6 ขอ) 

3 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ดําเนินการขอ 1-7 

(เกณฑมี 6 ขอ) 
 

5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการขอ 1-8 

(เกณฑมี 6 ขอ) 
4 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ ระดับดี 4.00 
หมายเหตุ : 

คะแนน 0.00 -1.50  หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคุณภาพ 
• จัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ จํานวน 10 คร้ัง 
• คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับการ 

นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) มาใชในการพัฒนาสถาบันฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
เปนผูจัด ดังนี้ 

- ฝกอบรม TQA Module 8 เร่ือง Strategy Map วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา    ดวงตะวนั จ.
เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 9  เร่ือง Balanced Scorecard วันที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวง
ตะวัน จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 10  เร่ือง Action Plan วันที่ 1-2 มีนาคม 2554   ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.
เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 11  เร่ือง การวิพากษแผน วันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ณ หองพระยาศรี  วิสารวาจา 
สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- อบรมเครือขายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 14-15 มีนาคม 2554  
ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล จ.เชียงใหม 

• คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพอุดมศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

- อบรมความรูความเขาใจตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน วนัที ่
11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 
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- ประชุมรับฟง/ซักซอมความเขาใจนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป 2554 วันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- อบรมสรางความรูความเขาใจแนวปฏิบัติและตัวบงชี้คุณภาพ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทาง สกอ. และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ. วันที่ 11 เมษายน 2554 ณ โรง
แรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม   

- อบรมระบบการประกันคุณภาพ CMU-QA ในระบบ CMU-MIS ตามแนวทางของ สกอ. และสมศ. วันที่ 20 
พฤษภาคม 2554 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- อบรมสรางความเขาใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2553 วันที่ 9 
พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

• มีการพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ดังนี ้
- จัดทําการบานของวิทยากร Module 7 หัวขอ SWOT Analysis  
- จัดทําการบานของวิทยากร Module 8 หัวขอ การวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (TOWS Strategies 

Worksheet) 
- จัดทําการบานของวิทยากร Module 9  และ Module 10 หัวขอ Balanced Scorecard 
- จัดทําการบานของวิทยากร Module 11 หัวขอ Value Chain และ TQA Framework ของทุกงาน/ศูนย ตาม
โครงสรางการแบงสวนงานของสถาบันฯ, TOWS Matrix, Strategies, Initiative Mapping และ Action Plan 

• มีการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนี้ 

- จัดทําผลดําเนินงานตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี ้ของ สกอ.  ไดแก  
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ มี 1 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 4  การวิจยั มี 3 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการ มี 1 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ มี 4 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 8  ระบบการเงินและงบประมาณ มี 1 ตวับงชี ้
องคประกอบที่ 9  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มี 1 ตัวบงชี ้

- จัดทําผลดําเนินงานตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  1 องคประกอบ 3 ตัวบงชี ้ของ สมศ. ไดแก
องคประกอบที่ 4 การวิจยั มี 3 ตัวบงชี ้

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวทาง สกอ. 
• มีการจัดกจิกรรม 5 ส. ในสํานักงานเลขานกุาร  โดยผลการตรวจประเมนิกิจกรรม 5 ส. ประจําป 2554 ทุกกลุมอยู

ในระดับดีเยี่ยม 
• มีการจัดโครงการศึกษาเทยีบเคียงการประกันคณุภาพดานการบริหารงานวิจยั ณ กองบริหารงานวิจัย  และสถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล  เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2554 โดยมกีารแบงกลุมผูเขาศึกษาดูงานเพื่อวิเคราะหและ
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รูปที่ 21 กิจกรรมประกันคุณภาพ 

สรุปผลการศึกษาเทียบเคยีงในดานตางๆ ไดแก ดานการบริหารงานวิจยั  ดานการบริการวิชาการ  ดานการพัฒนา
ศักยภาพนกัวจิัย และดานบริหารจัดการครุภัณฑวิจยั และนําผลสรุปที่ไดหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) มา
ประยุกตใชในการพัฒนางานในดานตางๆ ของสถาบันฯ  

• มีการจัดทําฐานขอมูลงานประกันคุณภาพใหเปนปจจุบัน  โดยเผยแพรทางเว็บไซตของสถาบันฯ  หัวขอ “งาน
ประกันคุณภาพ” บุคลากรสามารถใชขอมูลรวมกันภายในสถาบันฯ ได  และมีการเชื่อมตอระบบกับหนวยงาน
ประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวของ   

• มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ
ตามรายองคประกอบคุณภาพ  และกําหนดแนวทาง/กิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพในป
ตอไป 
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รูปที่ 22 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนประจําเสมอ    
โดยมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   ที่เปน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย และของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

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

อ.หางดง  จ.เชยีงใหม 
• จัดกิจกรรมทําบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 

ซ่ึงไดแสดงภาพดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังรูปที่ 22 
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ผลการประเมินตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2554 
ในปงบประมาณ 2554 สถาบันฯ มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  ครบทุกดานตามพันธกิจของสถาบันฯ ซ่ึงมี 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 16 
ตัวช้ีวัด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.4199 ดังมีรายละเอียดผลดําเนินงาน
ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2554  
ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  

เปาหมาย 
  

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล    0.5200 
1.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สวนงาน 
คะแนน 5 4 0.3200 

1.10 จํานวนอาจารย ผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยชาวตางชาติ คน 2 2 0.2000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย   2.8499 
2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ 

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

28 29 0.5000 

2.2 จํานวนงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลงาน 3 3 0.2500 
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

3 0 0.1000 

2.4 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

คน 14 15 0.5000 

2.5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุน
ภายใน 

บาท 11,543,500 11,541,639.61 0.4999 

2.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุน
ภายนอก 

บาท 26,000,000 45,583,090 0.5000 

2.7 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

บทความ 29 61 0.5000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชน
และทองถิ่น 

  0.2500 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดความรู/บริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

30 54 0.1250 

3.3 จํานวนรายไดจากการใหบริการวิชาการ บาท 6,000 96,007 0.1250 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  0.1500 

4.4 จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่ออนุรักษ/แกไข/ลดปญหา
สิ่งแวดลอมและมลพิษใหกับสังคม/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 3 0.1500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสูระดับ
สากล 

  0.6500 

5.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสวนงาน 

ระดับ 5 1,2,3,4,5 0.2500 

5.3 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการขอมูลในระบบ CMU-MIS ระดับ 5 1,2,3,4 0.2000 

5.6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย(การประหยัดงบประมาณ
หมวดงบดําเนินงาน) 

รอยละ 10 0 0.0250 

5.6.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัด
งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย(การประหยัดการใช
สาธารณูปโภคและพลังงาน) 

รอยละ 10 41 0.1250 

รวม     4.3699 
 



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

สัมพันธ 
   ศูนยวิจัยเครอืขาย 
   ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
   ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 
   ศูนยบริหารจัดการความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    
  ภาพประกอบ/เผยแพร หนวยประชาสัมพันธ 
 
 

ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2555 
รูปเลมจํานวน 10    เลม 
 หนวยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


