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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 2555   เพื่อแสดงความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) และหวังเปนอยางยิ่งวา  
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่ เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสามารถเปดดูขอมูลไดที่  
http://www.stri.cmu.ac.th  

 
(รองศาสตราจารย ดร.ธนพร  สุปริยศิลป) 

ผูอํานวยการ 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 
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 
ประวัต ิ 1 
คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 2 
คณะกรรมการบริหารประจําสถาบัน 2 
แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 3 
ผลการดําเนินงาน  

ดานการบริหารจัดการ 4 
- บุคลากร 5 
- งบประมาณ 5 
- การพัฒนาบคุลากร 9 
- การจัดการองคความรู (KM) 9 
- การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 
- การบริหารจดัการดานอืน่ ๆ ของสถาบันฯ 12 
- การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 13 
- การบริการหองสมุด 14 

ดานการวิจัย 15 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายใน (งบประมาณแผนดิน) 15 
- โครงการ Seed Money 15 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 16 
- การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 17 
- กิจกรรมการวิจัยของหนวยวิจัยเครือขาย 18 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 21 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดนิ) 21 

- โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววสัดุเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

21 

- โครงการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของ
เครือขายเยาวชน 

23 

 

ก 
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 หนา 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 24 

- โครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกฝายปลอดภัยในกลุมผูปลูกฝาย
อ.ดอยเตา จ.เชยีงใหม 

24 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีและพฒันาศกัยภาพกลุมผูเล้ียงไหมอีร่ีอยาง    
ครบวงจร 

25 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 26 
ดานการประกนัคุณภาพ 27 

- ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 27 
- กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคุณภาพ 28 

ผลการประเมินตัวช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555 32 
              

      
 

  

ข 
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ประวัติ 
 

 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เดิมมีช่ือเรียกวา โครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบใหมีโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2528  มีคณะผูดําเนินงาน ประกอบดวย  ผูแทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก  
คณะวิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการประจําโครงการ  
ประกอบดวย  อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี)  ในขณะนั้นเปนประธาน  ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  ผูแทนคณะ ๆ  ละ  1  
คน และคณะผูดําเนินงานฝายบริหารรวมเปนกรรมการ  โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยูที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนของ
สํานักงานอธิการบดี  และไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ  เมื่อวันที่  21 กันยายน 2530  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  ออกประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 104 ตอนที่ 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 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ผลการดําเนินงาน 
ดานการบริหารจัดการ 

 

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 41 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 อาคารสํานักงานของสถาบันฯ  
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บุคลากร 
บุคลากรในสังกัด  ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ   หนวยวิจัยในเครือขาย ศูนยวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี  และศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน  รวมทั้งสิ้น 68 คน โดยจําแนกไดดังนี้ 
สายวิชาการ               ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 17 คน 
สายปฏบิัติการ           ขาราชการและพนกังาน 19 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 28 คน 

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 2 คน 
รวม 68 คน 

49

2
17

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการ

ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ

 
 
 
งบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ  
มี 3 แหลง  ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดิน    เปนงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนหนวย
วิจัย/ศูนยวิจัย   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 21,504,700 บาท 2) งบประมาณเงิน
รายได     เปนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน  จํานวน 539,000 บาทและ  3) งบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอก    จํานวน  53,157,179  บาท  และแสดงงบประมาณยอนหลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) 
โดยจําแนกตามตาราง ดังนี้ 
 

แผนภูมแิสดงจํานวนบุคลากรสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ ประจําป 2555 
หนวย : บาท 

งบประมาณ งบ
บุคลากร 

งบ
ดําเนินงาน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน รวม 

งบประมาณแผนดิน 13,457,900 1,582,000 6,464,800 - 21,504,700 
งบประมาณเงนิรายได 58,000 355,600 110,000 15,400 539,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
     - ในประเทศ 
     -  ตางประเทศ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
53,157,179 

- 

 
- 
- 

 
53,157,179 

- 
รวม 13,515,900 1,937,600 59,731,979 15,400 75,200,879 
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หนวย:ลานบาท

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน รายจายอื่น

แผนดิน

รายได

แหลงทุนภายนอก

 
 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555  
หนวย : บาท 

งบประมาณ ป 2553 ป 2554 ป 2555 
งบประมาณแผนดิน 30,478,600 27,660,900 21,504,700 
งบประมาณเงนิรายได 888,000 898,000 539,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 30,142,720 65,668,118 53,157,179 

รวม 61,509,320 94,227,018 75,200,879 
 

 
 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ ประจําป 2555 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

7

0

10

20

30

40

50

60

70

หนวย:ลานบาท

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

ป 2553

ป 2554

ป 2555

 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2555   
หนวย : บาท 

 

แหลงทุน 
 

โครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณแผนดิน 4,854,800 1,610,000 6,464,800 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 52,800,919 356,260 53,157,179 

รวม 57,655,719 1,966,260 59,621,979 
      หมายเหตุ :  นอกจากนี้มโีครงการ Seed Money จากงบประมาณแผนดิน และเงนิสงเสริมงานวิจัยและพฒันา  

จํานวนเงิน 140,000 บาท 
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หนวย:ลานบาท

งบประมาณแผนดิน งบประมาณภายนอก

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุน

โครงการวิจัย

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2555 

แผนภูมแิสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555 
หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

งบประมาณแผนดิน 9,320,400 11,756,100 4,854,800 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 26,548,540 51,517,978 52,800,919 

รวม 35,868,940 63,274,078 57,655,719 
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หนวย:ลานบาท

ป 2553 ป 2554 ป 2555

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555 
หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

งบประมาณแผนดิน 9,500,000 3,100,000 1,610,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 3,594,180 14,150,140 356,260 

รวม 13,094,180 17,250,140 1,966,260 
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หนวย:ลานบาท

ป 2553 ป 2554 ป 2555

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2553-2555 
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การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันฯ มีการสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในป 2555 ได

สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   เขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวจิัย)    
     - ในประเทศ จํานวน 51 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 8 คร้ัง 
สายปฏิบัติการ    
     - ในประเทศ จํานวน 66 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 3 คร้ัง 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ จํานวน 5 คร้ัง 

 

การจัดการองคความรู (KM)  
สถาบันฯ ไดมกีารนําการจัดการองคความรู (KM) มาใชในการบริหารจัดการ ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีผล 

การดําเนินกิจกรรมการจัดการองคความรู  (KM) และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลัย  ดังนี ้
สายวิชาการ 

• กลุมวิจัยดอกเก็ดถวา โดยมี ดร.สรณะ  สมโน เปนหัวหนาโครงการ  รูปแบบการทําวิจัยเชิงสหวิทยาการ  
นักวิจัยสถาบันฯ รวมกับคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และจุฬาลงกรณมหาวิทาลัย  และเกิด
ขอเสนอโครงการวิจัยเสนอตอสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) 

• กลุมวิจัยพืชผักพื้นบาน โดยมี ดร.วิลาวัลย  คําปวน  เปนหัวหนาโครงการ รูปแบบการทําวิจัยเชิงสห
วิทยาการ  นักวิจัยสถาบันฯ รวมกับหนวยงานสวนทองถ่ิน ภาค อปท. และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  และเกิดชุด
โครงการวิจัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

• กลุมวิจัยสียอมธรรมชาติ  โดยมี นางนิตยา  บุญทิม  เปนหัวหนาโครงการรูปแบบการทําวิจัยเชิงสหวิทยาการ  
นักวิจัยสถาบันฯ รวมกับชุมชนกลุมทอผาฝายทอมือ  อ.แมแจม  และศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอ
พื้นบาน (ฝายแกมไหม) รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• การแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยเชิงบูรณาการกับสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
สายปฏิบัติการ 

• จัดทําคูมือ/แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู/แนวทาง Good Practice การประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ สํานักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ดังนี้ 
- สรางเครือขายความรวมมือการทํากิจกรรมดานประกันคุณภาพรวมกันอยางตอเนื่อง 
- สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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- ลงนามบันทึกความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ซ่ึงไดแสดงรูปการดําเนินกิจกรรมจัดการองคความรู (KM) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะทํางานดําเนินการจัดการองคความรู (KM) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อรับฟงแนวทางและ 
ถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู   กลุมดอกเก็ดถวา 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1 เม.ย.-30 ก.ย.2555 

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู   กลุมวิจัยพืชผัก พ้ืนบาน 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 15 มี.ค.-14 ก.ย.2555 

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู   กลุมผลิตสียอมจากธรรมชาติ 
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 15 มี.ค.-14 ก.ย.2555 
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การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไดกําหนดเปาประสงคคือมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเขาไปเยี่ยมชมไดที่ 
http://www.stri.cmu.ac.th/e-research โดยมีรายละเอียดตางๆ ของขอมูลโครงการวิจัย ไดแก ช่ือโครงการ 
ผูอํานวยการโครงการ หัวหนาโครงการ ทีมวิจัย แหลงทุน งบประมาณ ระยะเวลา สถานะ สาขา กลุม หนวยวิจัย การ
ตีพิมพ ผลลัพธ การนําไปใช ประเภททรัพยสิน บทคัดยอ สัญญา ฯลฯ และไดพัฒนาเว็บไซตของสถาบันฯ ใหเขาสู
ระดับสากล  ตามวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําตามมาตรฐานสากล  โดยแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 ซ่ึงไดกําหนดเปาประสงคคือการพัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ระดับโลก ตลอดจนพัฒนาความรวมมือและความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาและวิชาการตางประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียน เอเชีย และนานาชาติ นั้น โดยสามารถเขาไปเยี่ยมชมไดที่ http://www.stri.cmu.ac.th/eng/ ซ่ึงประกอบไปดวย 
ประวัติความเปนมา สถานที่ตั้ง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค คานิยม และวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ 
ในรอบปที่ผานมามีสถิติผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันฯ ในป 2555 จํานวน 15,609 ราย และไดทําการเปดหนาเว็บเพจ  
จํานวน 31,819 คร้ัง 
 

         
 

 
ระบบฐานขอมูลงานวิจยั http://www.stri.cmu.ac.th/e-research 
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การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยังมกีิจกรรมบริหารจัดการดานอืน่ ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกลาวมาขางตนแลว  ดังนี้   
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ พิธีทางศาสนา "สืบชะตา" และรวมแสดงความยินดีในโอกาส
ครบรอบการสถาปนา 24 ปสถาบันฯ 

กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2555 
ระหวางวันที่ 4-5 กันยายน 2555 

รวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม  
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หนังสือวิชาการหนังสือวิชาการ

การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

งานบริหารงานวิจัย 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. การเผยแพรกิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายนอกมหาวิทยาลัย   การนําเสนอผลงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (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 

 
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 53 คน 
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพดวยระบบใชบัตร 18 คน 
บริการสืบคนขอมูลรายชื่อส่ิงพิมพ (OPAC) 18 คร้ัง 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย  28 คร้ัง 
จํานวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เลม 
การเตรียมทรัพยากรกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog)     35 เลม 

 
  

  
       
  

        
  

        
  

       
        การบริการคนควา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 3  

อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ดานการวิจัย 
 

สถาบันฯ  ไดดําเนินกิจกรรมหลักในดานการสงเสริมนักวิจัยใหดําเนินโครงการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2555 ไดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน 7 โครงการ  จํานวนเงิน  4,854,800 บาท และไดรับการโอนเงินจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และคณะเกษตรศาสตร จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 2,391,800 บาท รวม
ทั้งสิ้น 10 โครงการ จํานวนเงิน 7,246,600 บาท และไดจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Seed Money จากงบประมาณ
แผนดิน  และเงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 140,000 บาท นอกจากนี้ทําการ
ประสานแหลงทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน) โดยไดรับการสนับสนุน จํานวน 32 โครงการ 
จํานวนเงิน 52,800,919 บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงทุนได ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 
1. จุดตอโครงสรางคอนกรีตสําเร็จรูปตานทานแรงแผนดินไหวในเขตภาคเหนือและผลกระทบกับโครงสราง

ตอความตองการทางสถาปตยกรรม 
2. การพัฒนาการผลิตชาเขียวดวยวิธีอบแหงแบบอินฟราเรดภายใตสภาวะสุญญากาศ และปมความรอน เพื่อ

การถายทอดเทคโนโลยี 
3. การศึกษาการคงที่ของการกลายพันธุและผลผลิตของสายพันธุขาวใหผลผลิตสูงที่ไดจากการชักนําใหเกิด

การกลายพันธุในขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานต่ํา 
4. การพัฒนาอิมัลช่ันของปลาผสมถั่วเหลืองหมักรูปแบบใหมดวยเทคนิคความดันสูง เพื่อขยายตลาดของ

ผลิตภัณฑทะเล : โครงการตอยอด 
5. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบาน (ระยะที่ 1) 
6. การสังเคราะหสังกะสีและพลวงเทลลูไลดเพื่อใชผลิตเทอรมอคัปเปลควบคุมอุณหภูมิของระบบทําความเย็น 
7. อัตลักษณทางอณูชีววิทยาและการกระจายเชิงภูมิศาสตรของพยาธิใบไมวงศ Heterophyidae ในลุมน้ําปง

ตอนบน 
8. การเพิ่มคุณภาพความรอนแสงอาทิตยอุณหภูมิต่ํา  โดยใชปมความรอนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนใน

รูปแบบคาสเคด 
9. การพัฒนาพันธุขาวก่ําที่อุดมดวยสารอาหารรองและการสรางมูลคาเพิ่มรําละเอียดขาวก่ํา 
10. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากพืชสมุนไพรสําหรับผูสูงอายุ 

 

โครงการ Seed Money 
1. การพัฒนาโครงการวิจัยเร่ืองสียอมธรรมชาติเพื่อสรางอัตลักษณของงานวิจัย 
2. การจัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการผลิตพืชผักพื้นบานแบบยั่งยืนในชุมชนภาคเหนือ

ตอนบน 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

16

3. การปรับปรุงเว็บไซตเครือขายแลกเปลี่ยนองคความรูการประเมินวัฏจักรชีวิต 
4. การวิเคราะหโดมความรอนเมืองในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม 
5. ความแปรปรวนของธาตุเหล็ก สังกะสี และสาวตอตานอนุมูลอิสระในขาวก่ําพันธุพื้นเมือง 
6. การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ

มหาชน) สวก. เร่ือง การเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหแกดอกเก็ตถวา 
 
โครงการวจิัยจากแหลงทุนภายนอก 

1. การสรางฟลมนําไฟฟาแบบโปรงใสดวยเครื่องตนแบบระบบพนละอองอัลทราโซนิกไพไรซิสสําหรับ
การใชงานทางดานอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย 

2. การสํารวจความคิดเห็นตอการติดตามมาตรการและการดาํเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกใน   
ประเทศไทย 

3. การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบน้าํประปาเทศบาลตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวดัเชยีงใหม 
4. การพัฒนาแบบจําลองการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยจาก

แนวคดิวิธี LIMe 
5. การศึกษาความเปนไปไดในการลดตนทุนพลังงานและพฒันาคุณภาพเนื้อดินโดยใชเทคนิคการบดดิน

แบบลําดับขั้น 
6. การพัฒนาเสาคอนกรีตหลอสําเร็จตอโดยอาศัยการยดึดวยเหล็กเดือยยดึแนน 
7. การพัฒนาบรรจุภัณฑชีวภาพสําหรับล้ินจีอ่บแหงและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ

ชีวภาพและบรรจุภัณฑทางการคา 
8. การพัฒนาแผนเจลกรดหามเลือดจากขาวเจาเพื่อการทดสอบทางคลินิก 
9. การศึกษาคาธรรมเนียมปอนไฟและสวนเพิม่การรับซื้อไฟฟาจากพลังน้ํา 
10. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลติซิลิกอนความบริสุทธิ์สูงจากแรควอตซเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตย 
11. การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทศบาลนครเชียงใหม 
12. การสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอตุสาหกรรมเชิงสรางสรรคกิจกรรมประยกุตใชงานวจิัย

นวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชยและสงเสริมภูมิปญญาภูมิภาค ปงบประมาณ 2555 พื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก 

13. การลดการใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 
14. การพัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 
15. "Supply Chain" อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอาเซียน 
16. การใชประโยชนจากสาหรายเตาเพื่อใชในผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและเวชภณัฑแบบครบวงจร 
17. ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายเตาในการใชเปนพรีไบโอติก สารดานการแข็งตวัของเลือดและเจล 

ยับยังโรคเริม 
18. การศึกษาระบบการเพาะเลีย้งสาหรายเตาผลผลิตสูง 
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19. การยกระดับการแขงขันอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการลดตนทุนและเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
20. เครื่องวัดระบบออกซิเจนทีอ่ิ่มตัวในเลือดแบบใหมอัจฉริยะ 
21. การประยกุตเพื่อวิเคราะหองคประกอบธาตุของโบราณวตัถุดวยเทคนิค Particle induced S-ray Emission 

(PIXE) และการกําหนดอายขุองโบราณวัตถุดวยวิธีเรืองแสงความรอน 
22. การแลกเปลี่ยนองคความรูงานศิลปหัตถกรรมระหวางประเทศ 
23. การคัดเลือกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายทีไ่ดจากเทคนิคลําไอออนพลังงานต่ําที่ใหผลผลิต

สูงสําหรับปลูกในพืน้ที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
24. การคัดเลือกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายทีใ่หผลผลิตสูงเมล็ดมีคุณภาพดีและคณุคาทาง

อาหารสูง 
25. การขยายผลหลักสูตรอนุรักษพลังงานสําหรับอาชีวศึกษาทั่วไป (สาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม) 
26. การขยายผลระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรดานการอนุรักษพลังงาน 
27. การพัฒนาการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (National Food Valley) จ.พิษณุโลก 
28. การพัฒนาแถวชี้วดัเอทานอลสําหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไมที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑคดัแปลง

บรรยากาศ : กรณีศึกษามะมวงน้ําดอกไม 
29. การประยกุตแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสําหรับติดตามการสูญเสียของมะมวงพนัธุน้าํดอกไมที่เก็บรักษา

ในบรรจุภณัฑคัดแปลงอากาศ 
30. การจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปลอยออกมา (Output) ของ

อุปกรณ/ช้ินสวนหลักที่ใชในการผลิตเครื่องเลน DVD (แบบมีและไมมีจอในตวั) , เครื่องขยายเสียงพรอม
ลําโพง 

31. การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอเนื่อง) 
32. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารปองกันโรคมะเร็งจากสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ลูกเดือย (Coix Lacryma-jobl) 
 

การจดลิขสทิธ์ิ/สิทธิบัตร 
จากการดําเนินการในรอบปที่ผานมา สถาบันฯ มีผลงานวิจัย ของหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย  ที่ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวน 5 ผลงาน  และอยูในระหวางการพิจารณาจาก   
กรมทรัพยสินทางปญญา  ดังนี้ 

1. กระบวนการการสังเคราะหเมดรอกซีโปรเจสเตอโรนอะซีเตตจากสารตั้งตนโซลาโซดีน  
2. กระบวนการการสังเคราะห เอทธินิล เอสทราไดออลจากสารตั้งตนโซลาโซดีน 
3. กระบวนการสงัเคราะหฮอรโมนเพศชายเมธิลเทสโทสเตอโรนจากสารตั้งตนโซลาโซดีน 
4. การผลิตระบบนําสงโปรตีนที่ใหทางปากโดยใชแคปซิดโปรตีนของโปลิโอไวรัส 
5. ผลิตภัณฑใชทางผิวหนังที่มสีวนผสมของนีโอโซมที่เกบ็กักน้ําหรือน้าํแรและกรรมวิธีการผลิต 
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กิจกรรมการวิจัยของหนวยวิจัยเครือขาย 
สถาบันฯ มีหนวยวิจัยในเครือขายที่ขึ้นทะเบียนไวกับสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 41 หนวย ภายใตศูนยวิจัย 7 

ศูนย  และ 1 กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  ซ่ึงในปที่ผานมา   หนวยวิจัยเครือขายมีการดําเนิน
โครงการวิจัยที่บริหารโครงการโดยสถาบันฯ  จํานวนทั้งสิ้น 36 โครงการ  ดังนี้   
1.  ศูนยวิจัยดานเทคโนโลยวัีสดุ 

หนวยวิจัยเทคโนโลยีลําอนภุาคและพลาสมา จํานวน  4 โครงการ ไดแก 
 1. การศึกษาการคงที่ของการกลายพันธุและผลผลิตของสายพันธุขาวใหผลผลิตสูงที่ไดจากการชักนําให

เกิดการกลายพันธุในขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานต่ํา 
2. การประยุกตเพื่อวิเคราะหองคประกอบธาตุของโบราณวัตถุดวยเทคนิค Particle induced S-ray Emission 

(PIXE) และการกําหนดอายุของโบราณวัตถุดวยวิธีเรืองแสงความรอน 
3. แผนงานวิจัยการคัดเลือกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายที่ไดจากเทคนิคลําไอออนพลังงานต่ํา

ที่ใหผลผลิตสูงสําหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
4. การคัดเลือกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายที่ใหผลผลิตสูงเมล็ดมีคุณภาพดีและคุณคาทาง

อาหารสูง 
หนวยวิจัยการคัดแปรผิวและวิทยาศาสตรนาโน จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

 การสังเคราะหสังกะสีและพลวงเทลลูไลดเพื่อใชผลิตเทอรมอคัปเปลควบคุมอุณหภูมิของระบบทํา 
ความเย็น 

หองปฏิบตัิการวิจัยเซรามิกอุตสาหกรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
 การศึกษาความเปนไปไดในการลดตนทุนพลังงานและพัฒนาคุณภาพเนื้อดินโดยใชเทคนิคการบดดิน

แบบลําดับขั้น 
2.  ศูนยวิจัยเทคโนโลยีเคร่ืองมือและระบบ 

- 
3.  ศูนยวิจัยเทคโนโลยชีีวภาพ 

หนวยวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรบัปรุงพันธุ จํานวน  1 โครงการ ไดแก 
 อัตลักษณทางอณูชีววิทยาและการกระจายเชิงภูมิศาสตรของพยาธิใบไมวงศ Heterophyidae ในลุมน้ําปง

ตอนบน 
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวน  1 โครงการ ไดแก 

 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบาน (ระยะที่ 1) 
4.  ศูนยวิจัยดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

หนวยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 
 1. การพัฒนาแถวชี้วัดเอทานอลสําหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไมที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑคัดแปลง

บรรยากาศ : กรณีศึกษามะมวงน้ําดอกไม 
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2. การประยุกตแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสําหรับติดตามการสูญเสียของมะมวงพันธุน้ําดอกไมที่เก็บรักษา
ในบรรจุภัณฑคัดแปลงอากาศ 

หนวยวิจัยขาวก่ํา จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 แผนงานการพฒันาพันธุขาวก่ําที่อุดมดวยสารอาหารรองและการสรางมูลคาเพิ่มรําละเอียดขาวก่ํา 
5.  ศูนยวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑธรรมชาต ิ

หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาตเิพื่อการแพทยแผนไทย  จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 
 1. การพัฒนาวัตถุดิบอาหารเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากพืชสมุนไพรสําหรับผูสูงอายุ 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารปองกันโรคมะเร็งจากสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ลูกเดือย (Coix Lacryma-jobl) 
หนวยวิจัยผลิตภัณฑอาหารจากธรรมชาต ิ จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 

 1. การพัฒนาการผลิตชาเขียวดวยวิธีอบแหงแบบรังสีอินฟราเรดภายใตสภาวะสุญญากาศ และปมความ
รอน เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี 

2. การพัฒนาอิมัลช่ันของปลาผสมถั่วเหลืองหมักรูปแบบใหมดวยเทคนิคความดันสูง เพื่อขยายตลาดของ
ผลิตภัณฑทะเล : โครงการตอยอด 

6.  ศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
หนวยวิจัยความหลากหลายของสาหรายและแพลงกตอน  จํานวน 3 โครงการ  ไดแก 

 1. การใชประโยชนจากสาหรายเตาเพื่อใชในผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและเวชภัณฑแบบครบวงจร 
2. ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายเตาในการใชเปนพรีไบโอติก สารดานการแข็งตัวของเลือดและเจลยับ

ยังโรคเริม 
3. การศึกษาระบบการเพาะเลี้ยงสาหรายเตาผลผลิตสูง 

7.  ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 
หนวยวิจัยระบบทางอุณหภาพ  จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 

 การเพิ่มคุณภาพความรอนแสงอาทิตยอุณหภูมิต่ํา โดยใชปมความรอนแบบอัดไอและแบบดูดกลืนใน
รูปแบบคาสเคด 

หนวยวิจัยเคมีประยุกตและสิง่แวดลอม  จํานวน  1 โครงการ  ไดแก 
 เครื่องวัดระบบออกซิเจนที่อ่ิมตัวในเลือดแบบใหมอัจฉริยะ 

หนวยวิจัยผลิตภัณฑวัสดแุละเทคโนโลยีการกอสรางเพือ่การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม  จํานวน  2 โครงการ  
ไดแก 

 1. จุดตอโครงสรางคอนกรีตสําเร็จรูปตานทานแรงแผนดินไหวในเขตภาคเหนือและผลกระทบกับ
โครงสรางตอความตองการทางสถาปตยกรรม 

2. การพัฒนาเสาคอนกรีตหลอสําเร็จตอโดยอาศัยการยึดดวยเหล็กเดือยยึดแนน 
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หนวยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ  จํานวน 10 โครงการ  ไดแก 
 1. การสํารวจความคิดเห็นตอการติดตามมาตรการและการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกใน 

ประเทศไทย 
2. การพัฒนาแบบจําลองการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยจาก

แนวคดิวิธี LIMe 
3. การลดการใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 
4. การพัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม 
5. "Supply Chain" อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอาเซียน 
6. การยกระดับการแขงขันอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการลดตนทุนและเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
7. การขยายผลหลักสูตรอนุรักษพลังงานสําหรับอาชีวศึกษาทั่วไป (สาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม) 
8. การขยายผลระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรดานการอนุรักษพลังงาน 
9. การจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปลอยออกมา (Output) ของ

อุปกรณ/ช้ินสวนหลักที่ใชในการผลิตเครื่องเลน DVD (แบบมีและไมมีจอในตวั) , เครื่องขยายเสียง
พรอมลําโพง 

10. การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอเนื่อง) 
หนวยวิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสรางพื้นฐาน  จํานวน 1 โครงการ  ไดแก 

 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทศบาลนครเชียงใหม 
กลุมวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

หนวยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย  จาํนวน 1 โครงการ  ไดแก 
 การพัฒนาแผนเจลกรดหามเลือดจากขาวเจาเพื่อการทดสอบทางคลินิก 

หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส  จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 
 1. การสรางฟลมนําไฟฟาแบบโปรงใสดวยเครื่องตนแบบระบบพนละอองอัลทราโซนิกไพไรซิสสําหรับ

การใชงานทางดานอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิลิกอนความบริสุทธิ์สูงจากแรควอตซเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตย 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 2 โครงการ  จํานวนเงิน 1,610,000 
บาท  และไดรับการสนับสนุนแหลงทุนภายนอก จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 356,260 บาท ซ่ึงสามารถจําแนก
ตามแหลงทุนได ดังนี้ 

 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 

1. โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
2. โครงการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเครือขายเยาวชน 

 
ผลดําเนินงานโครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวตักรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และกลาง 

โครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง เกิดจากความ
รวมมือของบุคลากรในหลายสาขาวิชา อันประกอบดวย ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ภาควิชาชีววิทยาคณะ
วิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหรรมการเกษตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร 
เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันอันประกอบไปดวย การบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรม การบริการการวิเคราะห
สมบัติของวัสดุ การถายทอดองคความรูในรูปแบบการจัดการฝกอบรมและการสัมมนา การใหคําปรึกษาและแนะนํา
งานวิจัย ตลอดจนรวมกันทํางานวิจัยทางดานชีววัสดุรวมกัน เพื่อสรางสรรคงานแบบบูรณาการ และเปนการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยภายในหนวย เกิดการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน ซ่ึงจะ
มีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต  มีการตั้งเปาหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก 4 
กิจกรรม ประกอบไปดวย 

กิจกรรมที่ 1 การใหคําปรึกษาและบริการการวิเคราะห 
การใหบริการการวิเคราะหสมบัติของวัสดุชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ แกผูประกอบการและนักวิจัยจาก

ภาครัฐและเอกชนตางๆ ทางหนวยวิจัยใหการบริการวิเคราะหสมบัติ โดยใชเครื่องมือที่หนวยรับผิดชอบ อาทิเชน 
เครื่อง X-ray diffraction เครื่องอณูชีววิทยา เครื่องมือวิเคราะหเชิงกล เครื่องมือวิเคราะหทางดานความรอน และเครือ่ง
วิเคราะหพื้นผิวขั้นสูงแบบใหผลอยางรวดเร็ว 

วัตถุประสงค เพื่อใหบริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบ วิเคราะหสมบัติของวัสดุ และถายทอดองคความรูแก
นักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ 

กิจกรรมที่ 2 การใหบริการแกเกษตรกรผูเล้ียงผึง้ 
การใหบริการการวิเคราะหทางดานองคประกอบของน้ําผ้ึง รวมถึงแหลงที่มา ความหวาน สีของน้ําผ้ึง 

ความชื้นของน้ําผ้ึง โดยจะทําการใหบริการวิเคราะหทั้งในและนอกสถานที่ โดยจะมีการออกไปใหบริการแก
เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงที่โรงเลี้ยงผ้ึงในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และนอกจากนี้ทางหนวยยังมีแนวคิดที่จะออกไป
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ใหบริการแกเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงโพรง u3650 โดยผ้ึงโพรงเปนผ้ึงพันธุพื้นเมืองของไทย ซ่ึงเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงมีความ
ตองการใบรับรองน้ําผ้ึง เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงและเพิ่ม 
ศักยภาพการแขงขันทางการตลาดได 

วัตถุประสงค เพื่อใหบริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบ วิเคราะหสมบัติของน้ําผ้ึง และถายทอด 
องคความรูแกนักวจิัย คณาจารยและนกัศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงและผูสนใจ 

กิจกรรมที่ 3 การใหบริการแกฟารมเล้ียงสตัวหรือผูสนใจ 
การใหบริการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุในสัตวเล้ียง เชน สุนัข แมว ชาง และการใหบริการ

ตรวจสุขภาพแกสุนัขและแมวในวัดและเขตชุมชน 
วัตถุประสงค เพื่อใหบริการตรวจสอบ และวิเคราะหความบริสุทธิ์ของสายพันธุในสัตวเล้ียงและสัตว

เศรษฐกิจตาง แกนักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจ และใหบริการ
ตรวจสุขภาพแกสุนัขและแมวเพื่อลดการนําเชื้อโรคจากสัตวสูสัตว และจากสัตวสูคน 

กิจกรรมที่ 4 การจัดสัมมนา 
การถายทอดความรูทางดานวัสดุชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ 
วัตถุประสงค เพื่อถายทอดองคความรูแกนักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

ผูประกอบการ และผูสนใจ 

    
 

 
 

รูปการดําเนินงานโครงการหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
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ผลดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวตักรรมการจดัการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเครือขาย
เยาวชน 

 

โครงการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเครือขายเยาวชน  มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางรากฐานตอการรับรูของเยาวชนตอความเขาใจในดานการอนุรักษพลังงาน  และเกิด
ความตระหนักถึงความจําเปนในการลดการใชพลังงานใหกับภาคครัวเรือนผานกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก  สงเสริมความรูและความเขาใจ และกระตุนบทบาทการมีสวนรวมของ
เครือขายเยาวชนตอการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 9 
โรงเรียน คือ  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพระ
หฤทัยเชียงใหม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยกิจกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การประชุมเตรียมความพรอมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
2. ประสานงานเตรียมความพรอมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
3. ประชาสัมพันธโครงการ/รับสมัครนักเรียน 
4. รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนตัวแทนชมรมเยาวชนรักษพลังงาน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ (การผลิตหนังสั้น) 
6. กิจกรรมชมรมเยาวชนรักษพลังงานผลิตหนังสั้นเพื่อการรณรงค จํานวน 9 โรงเรียน 
7. เผยแพรหนงัสั้น 
8. ประกวดหนังสั้นสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลงังานอยางมีประสิทธิภาพ 
9. รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปการดําเนินงานโครงการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเครือขายเยาวชน 
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โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 
สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการโดยศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) 

จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. การถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกฝายปลอดภัยในกลุมผูปลูกฝาย อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 
2. การถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเล้ียงไหมอีร่ีอยางครบวงจร 

 
ผลดําเนินงานโครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกฝายปลอดภัยในกลุมผูปลูกฝาย อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

โครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกฝายปลอดภัยในกลุมผูปลูกฝาย อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม  มี
วัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการปลูกฝายที่เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตฝาย และ
เพิ่มรายไดในชุมชน กลุมเปาหมายประกอบดวย สมาชิกกลุมทอผาและเกษตรกรบานชั่งแปลง8 และนักเรียนโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม  ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม การถายทอดความรูและเทคโนโลยีแกกลุมเปาหมาย ณ โรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม ไดแก 

1)  การอบรมปลูกฝายปลอดภัยและยั่งยืน วันที่ 11-12 มิถุนายน 2555 มีผูเขารวม 30 คน 
2)  การอบรมเทคโนโลยีตกแตงสําเร็จเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 มีผูเขารวม 34 คน 
3)  การอบรมทําผลิตภัณฑผาทอมือและเทคโนโลยีตกแตงสําเร็จ วันที ่23 ตุลาคม 2555 มีผูเขารวม 17 คน 
4)  การประชมุขยายผลเทคโนโลยีตกแตงสําเร็จใหเครือขายสิ่งทอ วันที่ 10 ตลุาคม 2555  ณ บานไตรภูมิ 

ม.5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม มีผูเขารวม 9 คน 
 
 

 
 

รูปการดําเนินงานโครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกฝายปลอดภยัในกลุมผูปลูกฝาย อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 
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ผลดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเล้ียงไหมอีร่ีอยางครบวงจร 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเล้ียงไหมอีร่ีอยางครบวงจร  มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูผลิตเปาหมายไดรับความรูกระบวนการเลี้ยงและผลิตเสนไหมอีร่ีการสียอมธรรมชาติ สามารถเชื่อมตอ
กระบวนการผลิตจนครบวงจรและพัฒนาเปนอาชีพที่กอใหเกิดรายไดแกครัวเรือนและชุมชนอยางตอเนื่อง 
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย สมาชิกผูเล้ียงและผลิตไหมอีร่ีบานรมและบานเขื่อนผาก อ.พราว จ.เชียงใหม กิจกรรมที่
ดําเนินการ ไดแก 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงและผลิตไหมอีร่ีอยางถูกวิธี”  วนัที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 
2555 มีผูเขารวม 67 คน 

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตมลอกกาวและปนเสนไหมอีร่ี” วันที ่6-8 กรกฎาคม 2555 มีผูเขารวม 
26 คน 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยอมสีธรรมชาติ” วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 มีผูเขารวม 27 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพกลุมผูเล้ียงไหมอร่ีีอยางครบวงจร 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

26

รูปการดําเนินกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ซ่ึงมีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   ที่เปนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย และของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

• รวมทําบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   ณ วัดฝายหิน  
• รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี 
• จัดประเพณีสงกรานตปใหมเมือง 
• จัดกิจกรรมดําหัวผูบริหาร  ผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
• รวมทําบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   
• รวมทําบุญหลอเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา ณ วดัดอยหลังถํ้า อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 
• จัดกิจกรรมทําบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 
• จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 
• จัดกิจกรรมโครงการกั้นแนวไฟปา รวมกับหมูบานมงดอยปุย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
• กิจกรรมการปลูกตนไมเพื่อรักษาทัศนยีภาพและสิ่งแวดลอม รวมกับเทศบาลวังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 
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ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ในป 2555 สถาบันฯ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่
กําหนดใหดําเนินการโดยบูรณาการระบบคุณภาพตางๆ เขาเปนระบบเดียวกันภายใตแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Awards) ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ . )   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ . )   และตัวบงชี้ เพิ่ม เติมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งการพัฒนาองคกรผานการประเมินตนเองในหมวด 1-6 ตามแนวทางเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ  โดยสถาบันฯ ไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555   ซ่ึงผลตรวจสอบและ
ประเมินฯ มีการดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบ   มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้จํานวน 10 ตัวบงชี้  ไดคะแนนรวมเทากับ 4.60 คะแนน อยูในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ดําเนินการขอ 1-8 

(เกณฑมี 8 ขอ) 
5 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดําเนินการขอ 1-6 
(เกณฑมี 7 ขอ) 

4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน  
สรางสรรค 

ดําเนินการขอ 1-6 
(เกณฑมี 6 ขอ) 

5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนนักวิจัย 214,954.33 บาท 
(เกณฑเทากับ 180,000 บาท) 

5 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานและผูบริหาร

ทุกระดับของสวนงาน 
ดําเนินการขอ 1-7 

(เกณฑมี 7 ขอ) 
5 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู ดําเนินการขอ 1-4 
(เกณฑมี 5 ขอ) 

4 

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

5 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ดําเนินการขอ 1-6 
(เกณฑมี 6 ขอ) 

5 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ดําเนินการขอ 1-7 

(เกณฑมี 7 ขอ) 
 

5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการขอ 1,2,3,4,6,7 

(เกณฑมี 9 ขอ) 
3 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ ระดับดีมาก 4.60 
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  
• คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับการ 

นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) มาใชในการพัฒนาสถาบันฯ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

- ฝกอบรม TQA Module 12 เร่ือง “Work System Management Concept” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ  2555  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรมTQA Module 13 เร่ือง “Work Process/Sub Process” ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 14 เร่ือง “Process Step : Service Blueprint (As is)”  ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2555  
ณ  โรงแรมแกรนดวิว จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 15 เร่ือง “Process  SIPOC  Module (1-2)”  ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2555 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 16 เร่ือง “Process Key Factor”  ในวันที่ 21 สิงหาคม  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จ.เชียงใหม 

- ฝกอบรม TQA Module 17 เร่ือง “Process SIPOC Module (3 : kpi)” ในวันที่ 3 กันยายน  2555 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

29

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

-  สัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน ประจําป 
2554 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม         

- ประชุมรับฟง/ซักซอมความเขาใจนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป 2555 วันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- อบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพ  และการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม
แนวทาง สกอ.  วันที่ 10 มกราคม 2555 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

• สถาบันฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพเชิงรุก ประจําป 2555  ของสถาบันฯ  
และจัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพและการรายงานผลดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของสถาบันฯ (ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันฯ ดําเนินงาน) จํานวน 6 องคประกอบคุณภาพ 10 ตัวบงชี้ 
(สกอ.) และ 4 ตัวบงชี้ (สมศ.) วันที่ 31 มกราคม 2555 ณ หองประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

• มีการพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ดังนี ้
- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Work System Management Concept”  ทําใหมกีารพัฒนาระบบการจัดการ
งาน คือ ไดจัดทําโครงสรางของ Management Process, Core Process และ Sub Process  

- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Work Process/Sub Process” คือ ไดมีการจดัทําเปาหมาย และคา KPI  ของ
กระบวนการบริหารงานวิจยั (Sub Process) ในมุมมองแตละดาน 

- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Process Step : Service Blueprint (As is)” คือ มีการจัดทําแผนผงัการบริหาร
จัดการงานวิจยั (Service Bluprint) ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการทํางานระหวาง Process Owner, 
Customer, และ Stakeholder ที่มีการสงมอบ Input และ Output อยางชดัเจน   

- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Process SIPOC Model (1-2)” คือ มีการกําหนด Key Input Specification, 
Key Output Specification, และ Key Outcome Need ของ Customer, และ Stakeholder ในกระบวนการ
บริหารจัดการงานวิจยัอยางชัดเจน 

- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Process Key Factor” คือ มีการจัดทําโครงรางองคกรในภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ/ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของกระบวนการ 
ประกอบดวยสภาพแวดลอมดานทรัพยากร  ความสัมพันธ/การสื่อสาร ความทาทายเชิงกลยุทธ  ระบบการ
ประเมินผลและการปรับปรุง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ “Process SIPOC Module (3 : kpi)” คือ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ของ  Key 
Customer, และ Key Stakeholder   
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• 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 ตวับงชี้ 
 องคประกอบที่ 9 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา มี 1 ตัวบงชี ้

- จัดทําผลดําเนินงานตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  1 องคประกอบ 3 ตัวบงชี ้ของ สมศ. ไดแก 
 องคประกอบที่ 4 การวิจยั มี 3 ตัวบงชี ้
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวทาง สกอ. 

• มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา กับสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มีการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพรวมกันคือ ไดเขารวมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการ
ดําเนินงานตัวบงชี้ตามรายองคประกอบคุณภาพ ณ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมีการแบงกลุมเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรายองคประกอบ
คุณภาพ  และนําผลสรุปที่ไดหาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มาประยุกตใชในการพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ของสถาบันฯ  

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

• มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ
ตามรายองคประกอบคุณภาพ  และกําหนดแนวทาง/กิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพในป
ตอไป 
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รูปกิจกรรมประกันคณุภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําป 2555 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2012 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

32

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ 2555 

ในปงบประมาณ 2555  สถาบันฯ มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ครบทุกดานตามพันธกิจของสถาบันฯ ซ่ึงมี 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 17 
ตัวช้ีวัด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.8215 ดังมีรายละเอียดผลดําเนินงาน
ดังแสดง 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2555  
  ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล     0.4600 
1.4 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสวนงาน 
ระดับ
คะแนน 

5 4.6 4.6000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น ประเทศ 
และสากล 

    2.8600 

2.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

32 44 0.7500 

2.2 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

บทความ 67 81 0.7500 

2.3 จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนภายนอก / ภาคการผลิต 

บาท 50,000,000 58,464,899 0.7500 

2.4 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอก ตอ อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

รอยละ 80 100 0.2000 

2.5 จํานวนโครงการวิจัยที่รวมบูรณาการกับประเทศกลุมอาเซียน
หรือนานาชาติ 

โครงการ 1 1 0.1500 

2.6 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

2 5 0.2500 

2.7 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

1 0 0.0100 
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  ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 

    0.1515 

3.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ถายทอดความรู/บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

50 53 0.1000 

3.6 จํานวนรายไดจากการใหบริการวิชาการ บาท 50,000 33,590 0.0515 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา
และกลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    0.2500 

4.5 จํานวนผลงานที่สวนงานไดดําเนินการเพื่ออนุรักษ/แกไข/ลด
ปญหาสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนและสังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 3 0.2500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย     0.4500 
5.1 จํานวนโครงการความรวมมือหรือสรางเครือขายกับสถาบัน

วิชาการตางประเทศ 
ฉบับ/

โครงการ 
2 2 0.1500 

5.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย 
บุคลากรสายปฏิบัติการ และนักศึกษานานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 0.1500 

5.3 จํานวนอาจารย นักวิจัย ผูเช่ียวชาญ หรือบุคลากรชาวตางชาติ
ที่ปฏิบัติงานในสวนงาน 

คน 2 2 0.1500 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ     0.6500 
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลของสวนงานใน

ระบบ CMU-MIS ใหสามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารไดอยางถูกตอง 

ระดับ 5 1,2,3,4,5 0.2500 

6.8 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 90 94.7368 0.1500 

6.9 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานตอบุคลากร
สายปฏิบัติการทั้งหมด 

รอยละ 80 94 0.2500 

รวม     4.8215 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     คณะผูจัดทํา 
    
  รวบรวมและเรียบเรียง นางศิริพันธ  นาคศรี 
    
ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป แหลงขอมูล งานบริหารทั่วไป 
 ผศ.ดร.สุคนธ  ประสิทธิ์วัฒนเสรี  งานการเงินการคลังและพัสดุ 
 ผศ.ดร.ชัชวาลย  ชัยชนะ 

นางปรานอม  กานเหลือง 
 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ 
   ศูนยวิจัยเครือขาย 
   ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
   ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 
   ศูนยบริหารจัดการความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    
  ภาพประกอบ/เผยแพร หนวยประชาสัมพันธ 
 
 

ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2556 
รูปเลมจํานวน 10    เลม 
 หนวยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


