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คํานํา 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกอตั้งมาตั้งแตป  พ.ศ. 2530    

มีวิ สัยทัศนในการเปนองคกรที่บ ริหารจัดการและดํา เนินการวิจั ย เชิ งสหวิทยาการสูความเปนเลิศ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และมีพันธกิจหลักในการดําเนินการวิจยัเชิงสหวิทยาการ บริหารจัดการงานวจิัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เผยแพรและถายทอดงานวิจัย  ใหบริการวิชาการ  ตลอดจนพัฒนาสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย  และมุงมั่นดําเนินกิจกรรมใหบรรลุผลตามพันธกิจหลักดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง    

สถาบันฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2556   เพื่อแสดงความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 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 
 
 

ปรัชญา 

มุงเนนการวิจัยที่แสวงหาความจริงอยางถูกตองตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ปณิธาน 

มุงมั่นสงเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความ
สมดุลของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 
วิสัยทัศน 

องคกรที่พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผานงานวิจยัเชงิสหวิทยาการเพื่อประโยชนตอสังคม 

 



 

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2013 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 

 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจยัที่เกดิประโยชนตอสังคมในระดบัชุมชน จังหวดั หรือประเทศ 
ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรและถายทอดผลงานและนวตักรรมจากคลัสเตอร 

2. ดําเนินการวิจยัและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัยโดยเนนพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. พัฒนาและสนบัสนุนการทํางานในลักษณะคลัสเตอรโดยเชื่อมโยงคณาจารยและนักวิจัยที่มีความสนใจใน
โจทยวจิัยรวมกัน ตลอดจนสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการใหเกดิความคลองตัว 

 
 

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 12 
- การบริหารจดัการดานอืน่ ๆ ของสถาบันฯ 13 
- การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 14 
- การบริการหองสมุด 15 

ดานการวิจัย 16 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายใน (งบประมาณแผนดิน) 16 
- โครงการ Seed Money 17 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 17 
- การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 18 
- กิจกรรมการวิจัยของศนูยวจิัยและและถายทอดเทคโนโลยี และหนวยวิจัยเครือขาย 18 
- ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 21 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 22 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดนิ) 22 

- โครงการฝายแกมไหม พัฒนาสิ่งทอสีเขียวสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อ
ความยั่งยืนของโลก 

22 

- โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนอืตอนบน 27 
 

ก 



 

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2013 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 
 

 หนา 
- โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววสัดุเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง  

27 

โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 29 
- โครงการลดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในระบบการควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูในมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก 

30 

- โครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑส่ิงทอที่มีความไดเปรียบ
ทางการตลาด 

30 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร 31 
- โครงการศึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อหาชองทางการตลาดผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียแปรรปู ภายใตการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA) 

 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 35 
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 36 

- ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 36 
- กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคุณภาพ 37 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2556 40 
              

      
 

  

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 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 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดร.ณรงค  ตนานุวัฒน 
กรรมการ 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 
กรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง 
ประธานกรรมการ 

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน  วิลัยทอง 
กรรมการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.สุคนธ  ประสิทธิ์วัฒนเสรี 
ผูชวยเลขานุการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
ผูอํานวยการ 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุคนธ  ประสิทธิ์วัฒนเสรี 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

กรรมการ 

นางปรานอม  กานเหลือง 
เลขานุการสถาบันฯ 

เลขานุการ 

ผศ.ดร.ชัชวาลย  ชัยชนะ 
รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

กรรมการ 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงหนวยงานภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- หนวยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
- หนวยบริการวิชาการ 
- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

สํานักงานสถาบนั ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยวิจัยเครือขาย 

- หนวยการเงินและบัญชี 
- หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

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

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

- โครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ
พ้ืนบาน (ฝายแกมไหม) 

- โครงการศูนยบริหารจัดการความรูและ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (CATT) 

- Value Chain Unit 
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการการโดยสถาบันฯ 
เชน UNIDO, โครงการวิจัย Inhouse โครงการ
บุคลากรสถาบันฯ ≥70% 
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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
สนับสนุนเหลานี้กระทําในลักษณะของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่ประสานงานและรองรับงานวิจัย
และการบริการ อันเกิดจากการบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการผาน Cluster งานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยใน
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนเปนศูนยบริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
2 งานหลัก หนวยวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาที่ประสานงานและรองรับงานวิจัยและการบริการวิชาการอันเกิด
จากการบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการผาน Cluster วิจัยของคณาจารยและนักวิจัยในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และหนวยวิจัยเครือขาย (Associated  Research  Units)  ปจจุบัน มีหนวยวิจัยในเครือขาย รวมทั้งสิ้น 37 
หนวย  ซ่ึงมีฐานดําเนินการอยูในหาคณะหลัก   
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บุคลากร 
บุคลากรในสังกัด  ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ   และศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  รวมทั้งสิ้น 

63 คน โดยจําแนกไดดังนี้ 
สายวิชาการ               ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัประจํา 17 คน 
สายปฏบิัติการ           ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยประจํา 19 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 23 คน 

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 2 คน 
รวม 63 คน 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ  
มี 3 แหลง  ประกอบดวย 1) งบประมาณแผนดิน    เปนงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนหนวย
วิจัย   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 30,563,800 บาท 2) งบประมาณเงินรายได     
เปนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน  จํานวน 480,000 บาท และ  3) งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก    
จํานวน  24,867,162  บาท  และแสดงงบประมาณยอนหลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556) โดยจําแนก
ตามตาราง ดังนี้ 
 

แผนภูมแิสดงจํานวนบุคลากรสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ ประจําป 2556 
          หนวย : บาท 

งบประมาณ งบ
บุคลากร 

งบ
ดําเนินงาน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน รวม 

งบประมาณแผนดิน 14,076,100 1,399,000 15,088,700 - 30,563,800 
งบประมาณเงนิรายได 62,000 353,200 50,000 14,800 480,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
     - ในประเทศ 
     -  ตางประเทศ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
20,259,622 

   2,640,000 

 
- 
- 

 
20,259,622 
  2,640,000 

รวม 14,138,100 1,752,200 38,038,322 14,800 53,943,422 
 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556  
หนวย : บาท 

งบประมาณ ป 2554 ป 2555 ป 2556 
งบประมาณแผนดิน 27,660,900 21,504,700 30,563,800 
งบประมาณเงนิรายได 898,000 539,000 480,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 65,668,118 53,157,179 22,899,622 

รวม 94,227,018 75,200,879 53,943,422 
 

 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2556   
หนวย : บาท 

 

แหลงทุน 
 

โครงการวิจัย 
โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณแผนดิน 13,363,700 1,725,000 15,088,700 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 22,899,622 1,967,540 24,867,162 

รวม 36,263,322 3,692,540 39,955,862 
      หมายเหตุ :  นอกจากนี้มโีครงการ Seed Money จากงบประมาณแผนดิน และเงนิสงเสริมงานวิจัยและพฒันา  

จํานวนเงิน 155,000 บาท 

 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556 
           หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2554 ป 2555 ป 2556 
งบประมาณแผนดิน 11,756,100 4,854,800 13,363,700 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 51,517,978 52,800,919 22,899,622 

รวม 63,274,078 57,655,719 36,263,322 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2556 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556 
           หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2554 ป 2555 ป 2556 
งบประมาณแผนดิน 3,100,000 1,610,000 1,725,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 14,150,140 356,260 1,967,540 

รวม 17,250,140 1,966,260 3,692,540 
 

 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2554-2556 
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การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในป 2556 ได
สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   เขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวจิัย)    
     - ในประเทศ จํานวน 71 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 9 คร้ัง 
สายปฏิบัติการ    
     - ในประเทศ จํานวน 92 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 4 คร้ัง 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ จํานวน 5 คร้ัง 

 
การจัดการองคความรู (KM)  

สถาบันฯ ไดมกีารนําการจัดการองคความรู (KM) มาใชในการบริหารจัดการ ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีผล 
การดําเนินกิจกรรมการจัดการองคความรู  (KM) และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวทิยาลัย  ดังนี ้
สรุปผลการดําเนินงาน 

1.  การเลาสูการฟง “ประสบการณการวิจัย ณ ตางประเทศ”   โดย ดร. สรณะ สมโน  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู “ปรึกษาหารืองานบริหารทั่วไป”  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู “การใชโปรแกรม End Note” 

4. การศึกษาดูงานฐานขอมูลงานวิจัยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. ประชุมคณะทํางานการจัดการองคความรูของสถาบันฯ  อยางตอเนื่อง 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Day คร้ังที่ 7 ประจําป 2556  สํานักหอสมุด 

7. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM นักวิจัย 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงาน ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงาน
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมดังนี ้
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กิจกรรมการจดัประชุมคณะทํางาน KM โครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลงานวิจัยระหวางคณะแพทยศาสตรกับ

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักวจิัย เพื่อเลาสูกันฟง
เกี่ยวกับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการวิจัยใน

ตางประเทศ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูนักวจิัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานแตละงาน 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาทักษะในวิชาชีพ/ในการทํางาน 
การฝกอบรมโปรแกรม End Note กับการจดัการงานเขยีน 

รวมกิจกรรม KM สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวมกิจกรรม KM คณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม“Show and Share 2013” 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กับ สํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได
กําหนดเปาประสงคคือมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในป 2556 ที่ผานมา สถาบันฯ ไดทําการ
เปลี่ยนโดเมนเนมจาก www.ist.cmu.ac.th เปน www.stri.cmu.ac.th และไดทําการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตในรูปแบบ
ใหมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตสามารถเขามาอานขอมูลไดงาย สะดวก และไดรับ
ประโยชนมากขึ้น มีการพัฒนาฐานขอมูลขึ้นมาใหม จํานวน 4 ฐานขอมูล ไดแก  

1. ฐานขอมูลนักวิจัย จัดเก็บขอมูลตางๆ ของนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ จํานวน 18 คน 
2. ฐานขอมูลหนวยวิจัย จัดเก็บขอมูลตางๆ ของหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย จํานวน 42 หนวย 
3. ฐานขอมูลบทความวิจัย จัดเก็บขอมูลบทความวิจัยที่เผยแพรใหผูสนใจทั่วไปสามารถเขามาศึกษาหา

ความรูได ซ่ึงเขียนโดยนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ จํานวน 28 บทความ 
4. ฐานขอมูลส่ิงตพีิมพ จัดเก็บขอมูลส่ิงตีพิมพที่เขียนโดยนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ จํานวน 66 เร่ือง 
 

     

       เว็บไซตใหมของสถาบันฯ http://www.stri.cmu.ac.th             เว็บไซตภาษาอังกฤษของสถาบันฯ http://www.stri.cmu.ac.th/eng 
 
 มีการปรับปรุงพัฒนาชุดโปรแกรมสํานักงานเปน Microsoft Office 2010 และโปรแกรมปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอรใหเหมือนกันทั้งหมดภายในสํานักงานเลขาฯ เพื่อสามารถรองรับไฟลเอกสารจากหนวยงานอื่นๆ 
ไดอยางเหมาะสม และทําการฝกอบรม  “การใชงานชุดโปรแกรมสํานักงาน Microsoft Office 2010 และโปรแกรม
ปองกันไวรัส” ในวันศุกรที่ 6 กันยายน 2556 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 3 สถาบันฯ 
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การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยังมกีิจกรรมบริหารจัดการดานอืน่ ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกลาวมาขางตนแลว  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ โครงการพัฒนาบุคลากรประจําป 2556          
"เคล็ดลับสู....ความเปนมืออาชีพในการ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตยปฏิญาณ   กิจกรรมประเพณีปใหม 

รวมพิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ
คณาจารยผูอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2556 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รวมการสัมมนา กลุมสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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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. การเผยแพรกิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายนอกมหาวิทยาลัย  การนําเสนอผลงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และของแหลงทุนอื่น ๆ  การจัดนิทรรศการในงานประจําป สวทช. ภาคเหนือ  เปนตน 

2. การเผยแพรขาวสารและการบริการ   ในเวบ็ไซด  http://www.stri.cmu.ac.th      
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย 

เผยแพรผลงานทางสื่อ
ประชาสัมพันธ 

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

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 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 35 คน 
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพดวยระบบใชบัตร 13 คน 
บริการสืบคนขอมูลรายชื่อส่ิงพิมพ (OPAC) 23 คร้ัง 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย  32 คร้ัง 
จํานวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เลม 
การเตรียมทรัพยากรกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog)     46 เลม 

 
   

        
  

          
          
       
      

  

การบริการคนควา  ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ดานการวิจัย 
 

สถาบันฯ  ไดดําเนินกิจกรรมหลักในดานการสงเสริมนักวิจัยใหดําเนินโครงการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2556 ไดสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน 17 โครงการ จํานวนเงิน 13,363,700 บาท และไดจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 
Seed Money จากงบประมาณแผนดิน  และเงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จํานวน 5 โครงการ จํานวนเงิน 155,000 
บาท นอกจากนี้ทําการประสานแหลงทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน) โดยไดรับการสนับสนุน 
จํานวน 16 โครงการ จํานวนเงิน 22,899,622 บาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงทุนได ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 
1. การพัฒนาเครื่องตนแบบที่ใชปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของโลหะออกไซดสําหรับยืดอายุการเก็บรักษา

ผลไม 
2. การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3: การออกแบบระบบถังหมักชีวภาพเพื่อ

ผลิตไอโซฟลาโวนโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เร่ิมตน 
3. การประเมินความออนแอตอแผนดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม 
4. การศึกษาฤทธิ์ชักนําใหเกิด apoptosis และฤทธิ์ตานมะเร็งในหนูทดลองของสารสกัดสมุนไพรในกลุม 

Ocimum spp. และผักพื้นบานอื่น ๆ เพื่อการนําไปใชในการรักษาโรคมะเร็ง 
5. สมบัติของสารประกอบซัลโคจีไนดที่เตรียมโดยพลาสมาไมโครเวฟ 
6. การสังเคราะหโมลิบเดนัมออกไซดโครงสรางนาโนโดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอลเพื่อประยุกตใชใน

ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่และเปนตัวตรวจจับแกส 
7. การพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูลตํารายาสมุนไพรไทย MANOSROI II ระยะที่ 2 
8. การวิเคราะหการแสดงออกของโปรตีน ARNTL2 เพื่อใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปากมดลูก 
9. การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพร้ินทของกาแฟอราบิกา 
10. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบาน (ระยะที่ 2) 
11. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการอนุรักษพันธุมะเกวน (ระยะที่ 1) 
12. การเพิ่มศักยภาพและสรรพคุณของพืชผักสมุนไพรในตํารับยาลานนา: การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรยกอ

โรคและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการใหผลผลิต 
13. การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอรจากลมหายใจที่ไดมาตรฐาน สําหรับการใชประโยชนเชิง

พาณิชยและสาธารณะ 
14. การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขผึ้งสําหรับยืดอายุการเก็บรักษามะนาว 
15. การปลูกสตรอเบอรี่ในระบบไฮโดรโพนิกส 
16. อิทธิพลของระยเวลาในการเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาตอคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของ

น้ําผ้ึงชันโรง 
17. การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียในหอยเพื่อประเมินผลกระทบการใช

พื้นที่เกษตรกรรมในชนบท 
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โครงการ Seed Money 
1. การสกัดสีจากตนสี (Gardenia florida L.) ทางเลือกใหมสําหรับอุตสาหกรรม 
2. การจัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย เร่ือง การเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑอาหารพื้นบานลานนาสูมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย 
3. การทดสอบคุณภาพดานผลผลิตและการตานทานตอโรคและแมลงของขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลาย 

สายพันธุ HyKOS3 สายพันธุ HyKOS21 สายพันธุ HyKOS22 ที่ปลูกนอกฤดูการเพาะปลูก 
4. การประเมินผลผลิต องคประกอบผลผลิตและดัชนีการเก็บเกี่ยวของขาวก่ําพันธุพื้นเมือง 
5. การผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลดวยเทคนิคการปมฟอง โดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงความรอน 

 
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

แหลงทุนในประเทศ 
1. การวิจยัและพฒันาเครื่องตนแบบเครื่องระเหยสารภายใตระบบสุญญากาศและเครื่องอบแหงดวยพลังงาน

ไมโครเวฟสําหรับการอบแหงและสกดัสารจากพืชสมนุไพรบนพืน้ที่สูง (โครงการยอยที่ 7 ภายใตชุด
โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑแปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) 

2. การออกแบบและการพัฒนาแบบจําลองประเมินความเสี่ยงของเมืองในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบรหิารความเสี่ยงและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ: ระยะที่ 1 การ
พัฒนาแบบจําลองตนแบบ 

3. การลดการใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 สวนที่ 1 
4. การใหคําปรึกษาเพื่อการใชพื้นที่อยางบูรณาการและการวางแผนการขนสงในพื้นทีเ่ขตเมืองอยางยั่งยืน 
5. การคนควาและรวบรวมขอมลูตลาดเมืองใหม 
6. การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ/ยาสมนุไพรแผนปจจุบันตานมะเรง็/สารนําตานมะเร็งจากฐานขอมูล 

ตํารับยาสมุนไพรไทย มโนสรอย 2 
7. การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
8. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของเอนไซมโบรมีเลนจากเหงาเหลือใชของสับปะรด 
9. สารสกัดสีจากตนพุดจนี (Gardemnia florida L.) สียอมธรรมชาติเฉดเหลืองใหมสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
10. การควบคุมคุณภาพสําหรับสวนผสมเนื้อดินอิฐกอสรางเผาไฟต่ํา 
11. การปรับปรุงสวนผสมเนื้อดนิสโตนแวรสําหรับเผาที่อุณหภูมิต่ํา 
12. ระบบพลาสมาเย็นเพื่อการประยุกตใชในการแพทยและทันตกรรม 
13. การประเมินวฎัจักรชีวิตผลิตภัณฑ: LCA (ภายใตคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีการผลิต

ส่ิงแวดลอม ความปลอดภยั และประหยัดพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร) 
14. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิลิกอนความบริสุทธิ์สูงจากแรควอตซ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตย (ตอเนื่อง) 
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15. การปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวพารบอยลและการประยุกตใชเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศเพื่อผลิตขาวพารบอยลที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง 

แหลงทุนตางประเทศ 
1. Greenhouse Gas Management for the Hongsa Mone Mouth Power Project, Lao PDR. 

 
การจดลิขสทิธ์ิ/สิทธิบัตร 

จากการดําเนินการในรอบปที่ผานมา สถาบันฯ มีผลงานวิจัย ของ  หนวยวิจัยผลิตภัณฑวัสดุและ
เทคโนโลยีการกอสรางเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อ
การแพทยแผนไทย  ที่ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวน 3 ผลงาน  และอยูในระหวางการพิจารณาจาก   กรมทรัพยสินทาง
ปญญา  ดังนี้ 

1. จุดตอคานเสาคอนกรีต (จํานวน 2 ผลงาน)  
2. การเตรียมผลิตภัณฑน้ําลายเทียมที่มีสวนผสมของสารสกัดมิวซิเลจ จากพืชสําหรับผูปวยขาดน้ําลาย 

  
กิจกรรมการวิจัยของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และหนวยวิจัยเครือขาย  

สถาบันฯ มีศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบไปดวย หนวยวิจัยและบริการวิชาการ และ
หนวยวิจัยเครือขาย  ซ่ึงมีหนวยวิจัยที่ขึ้นทะเบียนไวกับสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 37 หนวย ซ่ึงในปที่ผานมา  มีการดําเนิน
โครงการวิจัยที่บริหารโครงการโดยสถาบันฯ  จํานวนทั้งสิ้น 2 แผนงาน 32 โครงการ  ดังนี้   

 
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  จํานวน  5  โครงการ ไดแก 
 1. การศึกษาฤทธิ์ชักนําใหเกิด apoptosis และฤทธิ์ตานมะเร็งในหนูทดลองของสารสกัดสมุนไพรใน

กลุม Ocinum spp. และผักพื้นบานอื่นๆ เพื่อการนําไปใชในการรักษาโรคมะเร็ง 
2. อิทธิพลของระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาตอคุณภาพและองคประกอบทางเคมี

ของน้ําผ้ึงชันโรง 
3. การศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็งของสารสกัดจากตีนฮุงดอย เพื่อการนําไปใชรักษาโรคมะเร็ง ภายใตแผนการ

ศึกษา สํารวจ การขยายพันธุ องคประกอบเคมีสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตีนฮุงดอยใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (แผนงานวิจัยสังกัดคณะเกษตรศาสตร โครงการยอยที่ 3) 

4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องตนแบบเครื่องระเหยสารภายใตระบบสุญญากาศและเครื่องอบแหงดวย
พลังงานไมโครเวฟสําหรับการอบแหงและสกัดสารจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง (โครงการยอยที่ 7
ภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑแปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบน
พื้นที่สูง) 

5. สารสกัดสีจากตนพุดจีน (Gardemnia florida L.) สียอมธรรมชาติเฉดเหลืองใหมสําหรับอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ 
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หนวยวิจัยเครือขาย 
1. หนวยวิจัยเทคโนโลยีลําอนภุาคและพลาสมา จํานวน  1  โครงการ ไดแก 
 การระบบพลาสมาเย็นเพื่อการประยุกตใชในการแพทยและทันตกรรม 
2. หนวยวิจัยฟสกิสประยุกต จาํนวน  1  แผนงาน ไดแก 
 แผนงานวิจัยการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจที่ไดมาตรฐาน สําหรับการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ (ประกอบดวย 2 โครงการยอย) ไดแก 
โครงการยอยที่ 1 การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ อางอิงดานการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด

ปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจระดับชาติและระดับอาเซียน 
โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจแบบพกพา กะทัดรัด ที่

แสดงผลดวยตัวเลข เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ 
3. หนวยวิจัยการแปลงพลงังานและวิทยาศาสตรนาโน จํานวน  2  โครงการ ไดแก 
 1. สมบัติของสารประกอบซัลโคจีไนดที่เตรียมโดยพลาสมาไมโครเวฟ 

2. การสังเคราะหโมลิบดินั่มออกไซดโครงสรางนาโนโดยกระบวนการโฮโดรเทอรมอลเพื่อประยุกตใช
ในลิเทียมไอออนแบตเตอรี่และเปนตัวตรวจจับแกซ 

4. หนวยวิจัยชีววัสดุแพทยและเซรามิกอุตสาหกรรม จํานวน  2  โครงการ ไดแก 
 1. การควบคุมคุณภาพสําหรับสวนผสมเนื้อดินอิฐกอสรางเผาไฟต่ํา 

2. การปรับปรุงสวนผสมเนื้อดินสโตนแวรสําหรับเผาที่อุณหภูมิต่ํา 
5. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวน  2  โครงการ ไดแก 
 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของผักพื้นบาน 

2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการอนุรักษพันธุมะเกวน (ระยะที่ 1) 
6. หนวยวิจัยเอ็นไซมเทคโนโลยีและพันธุวิศวกรรม จํานวน  1  โครงการ ไดแก 
 การวิเคราะหการแสดงออกของโปรตีน ARNTL 2 เพื่อใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปาก

มดลูก 
7. หนวยวิจัยจุลชีววิทยาประยกุต จํานวน  1  โครงการ ไดแก 
 การเพิ่มศักยภาพและสรรพคุณของพืชผักสมุนไพรในตาํรับยาลานนา: การศึกษาฤทธิ์การยับยั้ง

จุลินทรียกอโรคและปจจยัภายนอกที่มีผลตอการใหผลผลิต 
8. หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารพื้นบาน จํานวน  2  โครงการ ไดแก 
 1. การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3: การออกแบบระบบถังหมักชีวภาพ

เพื่อการผลิตไอโซฟลาโวนโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เร่ิมตน 
2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวพารบอยลและการประยุกตใชเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต

สุญญากาศเพื่อผลิตขาวพารบอยลที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง 
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9. หนวยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน จํานวน  2  โครงการ ไดแก 
 1. ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของโลหะออกไซดสําหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม 

2. การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขผึ้งสําหรับยืดอายุการเก็บรักษามะนาว 
10. หนวยวิจัยธาตุอาหารพชืและการปลูกพืชแบบไมใชดิน จาํนวน  1  โครงการ ไดแก 
 การปลูกสตรอเบอรี่ในระบบไฮโดรโพนกิส 
11. หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑธรรมชาตเิพื่อการแพทยแผนไทย จํานวน 1 แผนงาน และ 2 โครงการ ไดแก 
 1. แผนงานวิจัยการพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูลตํารายาสมุนไพรไทย 

MANOSROI II ระยะที่ 2 (ประกอบดวย 2 โครงการยอย) ไดแก 
โครงการยอยที่ 1 การคัดกรองลดความดันโลหิตสูงของตํารับยาสมุนไพรจากฐานขอมูลตํารายา

สมุนไพรไทย Manosroi II 
โครงการยอยที่ 2 การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรแผนปจจุบนั/ยาแผนปจจบุันที่ใชรักษา

โรคความดันโลหิตสงูจากฐานขอมูลตํารายาสมุนไพรไทย Manosroi II 
2. การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ/ยาสมนุไพรแผนปจจุบันตานมะเรง็/สารนําตานมะเร็งจาก

ฐานขอมูล ตํารับยาสมุนไพรไทย มโนสรอย 2 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของเอนไซมโบรมีเลนจากเหงาเหลือใชของสับปะรด 

12. หนวยวิจัยประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน  1  โครงการ ไดแก 
 การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของตัวออนพยาธิใบไมในระยะเซอรคาเรียในหอยเพื่อประเมินผลกระทบ

การใชพื้นที่เกษตรกรรมในชนบท 
13. หนวยวิจัยผลิตภัณฑวัสดแุละเทคโนโลยีการกอสรางเพือ่การอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอม จํานวน  1  

โครงการ ไดแก 
 การประเมินความออนแอตอแผนดินไหวของอาคารสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเชียงใหม 
14. หนวยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ จํานวน  5  โครงการ ไดแก 
 1. การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพร้ินทของกาแฟอราบิกา 

2. Greenhouse Gas Management for the Hongsa Mone Mouth Power Project, Lao PDR. 
3. การลดการใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 สวนที่ 1 
4. การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
5. การประเมินวฎัจักรชีวิตผลิตภัณฑ: LCA (ภายใตคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีการ

ผลิตสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร) 
15. หนวยวิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสรางพื้นฐาน จํานวน  3  โครงการ ไดแก 
 1. การออกแบบและการพัฒนาแบบจําลองประเมินความเสี่ยงของเมืองในประเทศไทยเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวตอการ 
2. การใหคําปรึกษาเพื่อการใชพื้นที่อยางบูรณาการและการวางแผนการขนสงในพื้นทีเ่ขตเมืองอยางยั่งยนื
3. การคนควาและรวบรวมขอมลูตลาดเมืองใหม 
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16. หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส จํานวน  1  โครงการ ไดแก 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิลิกอนความบริสุทธิ์สูงจากแรควอตซ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตย (ตอเนื่อง) 
 
ผูบริหารเยี่ยมหนวยวิจัยเครือขาย 
 

สถาบันฯ ไดสนับสนุนนักวิจัยเขาไปชวยปฏิบัติงานในหนวยวิจัยหรือศูนยวิจัยตาง ๆ และมีการเยี่ยม 
การดําเนินงานของหนวยวิจัย  ซ่ึงในปที่ผานมาผูบริหารไดเยี่ยมหนวยวิจัย จํานวน 3 หนวยวิจัย  ไดแก 

1. หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส (ศ.ดร.กอบวุฒิ  รุจิจนากุล) 
2. หนวยวิจัยฟสิกสประยุกต (ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ) 
3. หนวยวิจัยขาวก่ํา (อ.ดร.ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย) 

ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมดังนี ้
 

 
 
 
 

หนวยวิจัยฟสิกสประยุกต  

หนวยวิจัยขาวก่ํา 

หนวยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 3 โครงการ  จํานวนเงิน 1,725,000 
บาท  และไดรับการสนับสนุนแหลงทุนภายนอก จํานวน 4 โครงการ จํานวนเงิน 1,967,540 บาท ซ่ึงสามารถจําแนก
ตามแหลงทุนได ดังนี้ 

 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 

1. โครงการฝายแกมไหม พัฒนาสิ่งทอสีเขียวสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของโลก 
2. โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน 
3. โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

 
โครงการฝายแกมไหม พัฒนาสิ่งทอสีเขียวสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยัง่ยนืของโลก 

โครงการฝายแกมไหม พัฒนาสิ่งทอสีเขียวสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการยั่งยืนของโลก จะมุงเนน
ใหผูผลิตนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอ เพื่อชวยใหผูผลิตใชทรัพยากรในการผลิตอยาง
คุมคา ปลอดภัย ไมเหลือเศษวัสดุตางๆมาเปนขยะและของเสีย ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพ ไมสรางมลพิษสู
ส่ิงแวดลอม ลดตนทุนในการผลิต และสรางความไดเปรียบทางการตลาด โดยจะไดดําเนินการใน 4 แผนงานหลัก 
ดังตอไปนี้ 
1. แผนงานผลติสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการดาํเนินกจิกรรมดังนี ้

1.1 การตรวจประเมินเบื้องตนกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
1.2 เยี่ยมติดตามผลการปรับปรุงการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
1.3 การตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
1.4 การตรวจประเมินสถานประกอบการดีเยี่ยม(Gทอง) ป 2555  
1.5 งานมอบใบรับรองและโลตราสัญลักษณตัวG ประจําป 2555  
1.6 รวมงานกับสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม เตรียมการจัดกิจกรรมคูหา

นิทรรศการในงานแสดงสินคาแฟชั่นและเครื่องหนัง ป 2556 (BIFF & BILL 2013)  
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รูปกิจกรรม แผนงานผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
2. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ  มีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.1 รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑคัดสรรสุดยอด OTOP 2555  
2.2 ทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ Eco design  
2.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑใหม Eco design  
2.4 ประชุมพิจารณาอนุญาตใหใชตราสัญญาลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม (Chiang Mai Brand ) 
2.5 วิทยากรสอนการทําผามัดยอมชิโบริ  
2.6 การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑผาทอ  
2.7โครงการสนับสนุนกิจกรรมถายทอดความรูวิธีการผลิตเนื้อคราม  
2.8 โครงการฟอกกาวไหม ตีเกลียว และเตรียมเสนดายขึ้นกี่ทอผา  
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รูปกิจกรรม แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ 
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3. แผนงานพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยจําหนายผลิตภัณฑ  
 กิจกรรมภายใตแผนงานนี้ประกอบดวยการพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาแหลงเรียนรูการเลี้ยงและผลิตไหมอีร่ี และศูนยจําหนายผลิตภัณฑส่ิงทอสีเขียว(Green shop) เพื่อใหเปน
ตัวอยางที่ผูสนใจสามารถมาเรียนรูและนําไปพัฒนาการผลิตตอได มีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูการเลี้ยงและผลิตไหมอีร่ี ที่บานปาซาง ต.โปงแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย  
3.2 โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูการผลิตไหมอีร่ีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
3.3 เตรียมการพัฒนาแหลงเรียนรูการเลี้ยงไหมอีร่ีบานรมเกลา ต.แมแวน อ.พราว  จ.เชียงใหม  
3.4 นิทรรศการผาฝายแกมไหมครั้งที่ 10  
3.5 รวมพิธีมอบโลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว.ประจําป 2555  
3.6 การประชุมเครือขายผูผลิตไหมอีร่ีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการเลี้ยงและผลิตไหมอีร่ี  

 

    

    

     

       
 

รูปกิจกรรม แผนงานพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 
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รูปกิจกรรม แผนงานพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยจําหนายผลิตภัณฑ (ตอ) 

4. แผนงานถายทอดความรูและประชาสัมพันธ 
 4.1 จดหมายขาวฝายแกมไหม โดยไดจัดสงใหผูผลิตสิ่งทอในเครือขายฝายแกมไหม ผูสนใจ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไตรมาสละ 400 ฉบับ ทั้งนี้มีเร่ืองราว/ความรูที่เปนประโยชนตอการผลิต ตลอดจนกิจกรรมที่ไดรวมกัน
ดําเนินงานกับศูนยวิชาการฯ 
 

    ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (ต.ค. – ธันวาคม 2555)       ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2555)    ปที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2555) 

        
 

รูปกิจกรรม แผนงานถายทอดความรูและประชาสัมพันธ 
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โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน 
โครงการการพัฒนาเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมมีความตระหนักในการใชพลังงานภาคครัวเรือนของประเทศไทยอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหกลุมเยาวชนมีบทบาทในการเผยแพรความรูดานการอนุรักษพลังงานที่ได นําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันแกครัวเรือนในวงกวาง รวมถึงการสรางเครือขายกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมให
รูจักคิด รูจักสรางสรรค และสามารถนําเอาแนวคิดดานการอนุรักษพลังงานนําไปใชไดจริง โดยมีโรงเรียนเขารวม
โครงการจํานวน 5 โรงเรียนคือโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปรินสรอแยลสวิทยาลัย 
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกิจกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานใหกับโรงเรียนที่จะเขารวมโครงการ 
2. ช้ีแจงทําความเขาใจใหความรูและพัฒนาศักยภาพแกนนํา 
3. ประชาสัมพันธโครงการ/รับสมคัรนักเรียนแตละโรงเรยีนเขารวมกิจกรรมผลิตหนังสั้น 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการหนังสั้น ส่ือวิทยุ ส่ือโฆษณา และสื่อใหมเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
5. จัดกิจกรรมคืนความรูสูโรงเรียน (ฉายหนังสั้น สปอตวิทยุ ส่ือปายโฆษณา และสื่อใหมของแตละโรงเรียน) 
6. ชมรมเยาวชนรักษพลังงานเผยแพรหนังสั้น 
7. รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ  

โดยมีรูปกิจกรรมดังนี้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       รูปกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนอืตอนบน 
 

โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
โครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสดุเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และกลางดําเนินงานภายใตหนวยบริการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง เกิดจาก
ความรวมมือของบุคลากรในหลายสาขาวิชา อันประกอบดวย ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร  ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหรรมการเกษตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสตัวแพทยศาสตร 
เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันอันประกอบไปดวย การบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรม  การบริการการ
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วิเคราะหสมบัติของวัสดุ  การถายทอดองคความรูในรูปแบบการจัดการฝกอบรมและการสัมมนา การใหคําปรึกษา
และแนะนํางานวิจัย ตลอดจนรวมกันทํางานวิจัยทางดานชีววัสดุรวมกัน เพื่อสรางสรรคงานแบบบูรณาการ และเปน
การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยภายในหนวย เกิดการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับของทุกภาค
สวน ซ่ึงจะมีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต  มีการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 
กิจกรรม ประกอบไปดวย 
 กิจกรรมที่ 1  การใหคําปรึกษาและบริการการวิเคราะห  
 การใหบริการการวิเคราะหสมบัติของวัสดุชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ แกผูประกอบการและนักวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนตางๆ ทางหนวยวิจัยใหการบริการวิเคราะหสมบัติ โดยใชเครื่องมือที่หนวยรับผิดชอบ อาทิเชน 
เครื่อง X-ray diffraction เครื่องอณูชีววิทยา เครื่องมือวิเคราะหเชิงกล เครื่องมือวิเคราะหทางดานความรอน และเครื่อง
วิเคราะหพื้นผิวขั้นสูงแบบใหผลอยางรวดเร็ว  

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
แกนักวิจัย คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผูประกอบการ เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึง และผูสนใจ 
 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  
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รูปกิจกรรมโครงการหนวยบริการการออกแบบและสรางนวัตกรรมทางดานชีววัสด ุ
เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 

 

 โครงการบรกิารวิชาการจากแหลงทนุภายนอก 

สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการ  โดย ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1 โครงการ  โครงการ
ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน (ฝายแกมไหม) จํานวน 2 โครงการ  และ Value Chain Unit จํานวน 1 
โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการลดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในระบบการควบคุมโรคและแมลงศัตรูในมะมวงน้ําดอกไม
เพื่อการสงออก 

2. โครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑส่ิงทอที่มีความไดเปรียบทางการตลาด 

3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร 

4. โครงการศึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อหาชองทางการตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป ภายใต
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA) 

 



 

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2013 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

30

โครงการลดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในระบบการควบคุมโรคและแมลงศัตรูในมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก 
โครงการลดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในระบบการควบคุมโรคและแมลงศัตรูในมะมวงน้ําดอกไม

เพื่อการสงออก มีวัตถุประสงค เพื่อตองการถายทอดความรูดานการวางระบบการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะมวง
ตลอดสายการผลิตของมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก เพื่อตองการถายทอดองคความรูดานการใชสารสกัดจาก
สมุนไพรและระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อลดการใชสารเคมีสังเคราะหที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมโดยตรง มาใชในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูของมะมวง และเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพของมะมวง
น้ําดอกไมใหเปนไปตามขอกําหนดหรือมาตรฐานของตลาดเพื่อการสงออก ในป 2556 โครงการไดจัดโครงการ
อบรม เร่ืองการควบคุมโรคและแมลงศัตรูในสวนมะมวงเพื่อการสงออก และการเตรียมความพรอมสูระบบ Global 
GAP  ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ โรงคัดบรรจุของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกไมผลเพื่อการสงออก อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  ดังมีรูปกิจกรรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปกิจกรรมโครงการลดสารปองกันกําจดัศัตรูพืชตกคางในระบบการควบคุมโรคและ 
แมลงศัตรูในมะมวงน้าํดอกไมเพื่อการสงออก 

 
โครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีมีความไดเปรียบทางการตลาด 

โครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑส่ิงทอที่มีความไดเปรียบทางการตลาด   มี
วัตถุประสงคในการสรางความตระหนักใหแกผูผลิตสิ่งทอไดนําเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จมาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
ใหผลิตภัณฑ และนําเทคนิคการออกแบบลวดลายบนผาดวยกรรมวิธีชิโบริมาสรางรูปลักษณใหมใหผลิตภัณฑ และ
นําเทคนิคการออกแบบลวดลายบนผาดวยกรรมวิธีชิโบริมาสรางรูปลักษณใหมใหผลิตภัณฑ เพิ่มความไดเปรียบ
ทางการตลาดใหแกผลิตภัณฑ โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุมคือ ผูผลิตสิ่งทอในเขตเมือง ไดแก อําเภอเมือง หางดง สารภี 
ดอยสะเก็ด และผูผลิตสิ่งทอในเขตใต ไดแก อําเภอฮอด ดอยเตา กิจกรรมดังนี้ 



 

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2013 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

31

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัดยอมชิโบริ” จํานวน 2 คร้ัง  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีตกแตงสําเร็จ” จํานวน 2 คร้ัง 

 

   

      

รูปกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑส่ิงทอที่มีความไดเปรียบทางการตลาด 
   
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร มีวัตถุประสงคในการเพิ่มทักษะในการเลี้ยง
ไหมอีร่ี การผลิตเสนไหมปนมือ การยอมสีธรรมชาติไหมอีร่ี และการแปรรูปดักแด ซ่ึงจะทําใหการผลิตไหมอีร่ีทําได
ครบวงจร สรางอาชีพและรายไดใหแกผูผลิตและชุมชนที่บานปาซางใต ต.โปรงแพร อ.แมลาว จ.เชียงราย 
ประกอบดวยกลุมเลี้ยงไหมอีร่ี กลุมน้ําพริกตาแดงแมบาน และกลุมสหกรณการเกษตรเมืองเชียงราย กิจกรรมมีการ
ดําเนินประกอบดวย  
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารและการเลี้ยงไหมอีร่ีอยางถูกวิธี จํานวน 1 คร้ัง 
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตมลอกกาวและปนเสนไหมอีร่ี จํานวน 1 คร้ัง 
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยอมสีธรรมชาติไหมอีร่ี จํานวน 1 คร้ัง 
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปดักแดไหมอีร่ี จํานวน 1 คร้ัง 
 ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมดังนี้ 
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โครงการศึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อหาชองทางการตลาดผลติภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป ภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู (NAPIA) 

โครงการศึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อหาชองทางการตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป ภายใต
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA)  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจใหผลิตสินคา
ประเภทเกษตรอินทรียแปรรูปใหสอดคลองกับความตองการของตลาดที่มีศักยภาพ  ศึกษาแนวโนมตลาดผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียแปรรูปในตลาดที่มีศักยภาพ  และสนับสนุนเชื่อมโยงธุรกิจใหเกิดชองทางการตลาดใหม ๆ ใหกับ
วิสาหกิจผูผลิตเกษตรอินทรียแปรรูป  โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก บริษัทเขาคอทะเลภู  บริษัท ซี.เค. อินดัสทรี่ (2000) 

รูปกิจกรรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร 
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จํากัด  ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไป และผูประกอบการเกษตรแปรรูปทั่วไป กิจกรรมมีการ
ดําเนินประกอบดวย  

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษสําหรับรวมงานเจรจาธุรกิจแสดงสินคาเกษตรอินทรียแปรรูป 
ในรูปแบบโบรชัวรและ banner up ใหกับผูประกอบการ 2 ราย ไดแก บริษัท เขาคอทะเลภู จํากัด และ
บริษัท ซี.เค. อินดัสทรี่ (2000) จํากัด  

2. กิจกรรมการนาํสินคาเขารวมงานแสดงสินคา ในงาน Biofach 2013 ณ เมืองนูเร็มเบิรก ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี  เพื่อหาชองทางการตลาดใหม ๆ ใหกับวิสาหกิจ 

3. จัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกบัผลการศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภคและความเปนไปไดของ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูปในตลาดเปาหมายใหกบัผูประกอบการ/ผูเกี่ยวของ/ผูสนใจ จํานวน 1 คร้ัง 

4. ศึกษาแนวโนมและความเปนไปไดของตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรยีแปรรูป และเชือ่มโยงธุรกิจเพื่อ
สงเสริมใหเกดิชองทางการตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป พรอมขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมเกษตรอินทรยีแปรรูป 

 ซ่ึงไดแสดงรปูกิจกรรมดังนี้ 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

รูปสื่อประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษสําหรับรวมงานเจรจาธุรกิจแสดงสินคาเกษตรอินทรียแปรรูป 
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รูปกิจกรรมโครงการศึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อหาชองทางการตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป  
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA) 
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รูปกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   ซ่ึงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ  ที่เปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

• รวมทําบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ วัดฝายหิน  
• รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี 
• จัดประเพณีสงกรานตปใหมเมือง 
• จัดกิจกรรมดําหัวผูบริหาร  ผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
• รวมทําบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   
• รวมทําบุญหลอเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา  
• จัดกิจกรรมทําบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 
• จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 
• จักกิจรรมปลูกตนไม ณ ศูนยการเรียนรูฝายแกมไหม บานรมเกลา ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 

ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมดังนี้ 
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ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ในป 2556 สถาบันฯ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่
กําหนดใหดําเนินการโดยบูรณาการระบบคุณภาพตางๆ เขาเปนระบบเดียวกันภายใตแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Awards) ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ . )   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ . )   และตัวบงชี้ เพิ่ม เติมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งการพัฒนาองคกรผานการประเมินตนเองในหมวด 1-6 ตามแนวทางเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ โดยสถาบันฯ ไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซ่ึงผลตรวจสอบและ
ประเมินฯ มีการดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบ  มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตัวบงชี้จํานวน 10 ตัวบงชี้  ไดคะแนนรวมเทากับ 4.70 คะแนน อยูในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1-7 

(เกณฑมี 7 ขอ) 
5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน  
สรางสรรค 

ดําเนินการขอ 1-6 
(เกณฑมี 6 ขอ) 

5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนนักวิจัย 232,522.17 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 1-3 

(เกณฑมี 5 ขอ) 
3 

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 1,2,3,4,6,7,8 

(เกณฑมี 9 ขอ) 
4 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ ระดับดีมาก 4.70 
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 

- จัดประชุมระดมความคิดเห็นดานการประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ  
- คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับ
การ นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) มาใชในการพัฒนาสถาบันฯ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

 - ฝกอบรม TQA Module 18 เร่ือง Gap Analysis/ Goal Setting/ C/E Analysis และ Module 19 เร่ือง 
SWOT Analysis/ TOWS Matrix ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 
จ.เชียงใหม 

 - ฝกอบรม TQA Module 20 เร่ือง Strategy Map/BSC/Improvement และ Module 21 เร่ือง Initiative/NEW 
Service Blueprint (To be) ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม 

 - ฝกอบรม TQA Module 22 เร่ือง Process Assessment & Control และ Module 23 เร่ือง Process 
Management Guideline : PMG ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม 

- คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพอุดมศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

 - สัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน ประจําป
การศึกษา 2555 วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ โรงแรมคุมภูคํา จ.เชียงใหม         

 - ประชุมรับฟง/ซักซอมความเขาใจนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป 2556 วันที่ 30 มกราคม 2555 ณ หองประชุมบัวเรศ  คําทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 - อบรมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับตวับงชี้คุณภาพ และการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม
แนวทาง สกอ. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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- สถาบันฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพเชิงรุก ประจําป 2556 ของสถาบันฯ  
และจัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพและการรายงานผลดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของสถาบันฯ (ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันฯ ดําเนินงาน) จํานวน 6 องคประกอบคุณภาพ 10 
ตัวบงชี้ (สกอ.) และ 4 ตัวบงชี้ (สมศ.) วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- มีการพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ดังนี้ 
 -  ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ Gap Analysis/ Goal Setting/ C/E Analysis และหัวขอ SWOT Analysis/ 

TOWS Matrix คือ มีการปรับปรุง Process Objective และ SWOT/TOWS Matrix จาก As is ใหเปน To be 
 -  ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ Strategy Map/BSC/Improvement และหวัขอ Initiative/NEW Service 

Blueprint (To be) คือ มีการปรับปรุง Work Process (Blue Print) จาก As is ใหเปน To be 
 -  ผลลัพธของการฝกอบรมหัวขอ Process Assessment & Control และหวัขอ Process Management 

Guideline : PMG คือ มีการจัดทําแผนปฏบิัติการ (Action Plan) ของกระบวนการยอย 
 -  ผลลัพธของการฝกอบรม TQA ตั้งแต Module 1-23 มีการจัดทํา “Process Management Guide Book : 

กระบวนการบริหารงานวิจยั” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 เลม 
- มีการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ดังนี้ 

 - จัดทําผลดําเนินงานตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ  6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้ 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 ม ี1 ตัวบงชี ้

 - จัดทําผลดําเนนิงานตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 1 องคประกอบ 3 ตัวบงชี ้ของสมศ. ไดแก 
 องคประกอบที่ 4 การวิจยั มี 3 ตัวบงชี ้

 - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวทาง สกอ. 
- มีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา กับสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง มีการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพรวมกันคือ มีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกัน
คุณภาพ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยมี
การแบงกลุมเพื่อวิเคราะหรายองคประกอบคุณภาพ และนําผลสรุปที่ไดหาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มา
ประยุกตใชในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ  
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รูปการดําเนินกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

รูปกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

- มีการจัดทําฐานขอมูลงานประกันคุณภาพใหเปนปจจุบัน โดยเผยแพรทางเว็บไซตของสถาบันฯ หัวขอ “งาน
ประกันคุณภาพ” บุคลากรสามารถใชขอมูลรวมกันภายในสถาบันฯ ได และมีการเชื่อมตอระบบกับหนวยงาน
ประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก สกอ. และ สมศ. 

- มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพตามรายองคประกอบคุณภาพ  และกําหนดแนวทาง/กิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาการประกัน
คุณภาพในปตอไป 

ซ่ึงไดแสดงรูปกิจกรรมดังนี้ 
 
     

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานประจําป 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  Annual Report 2013 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

40

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ 2556 

ในปงบประมาณ 2556  สถาบันฯ มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ครบทุกดานตามพันธกิจของสถาบันฯ ซ่ึงมี 7 ยุทธศาสตร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 17 
ตัวช้ีวัด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.8203  ดังมีรายละเอียดผลดําเนินงาน
ดังแสดง 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2556  

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก   

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล   0.3290 
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสวนงาน 
ระดับ
คะแนน 

5 4.7 0.3290 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น ประเทศ 
และสากล 

  2.8720 

2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย โครงการ 45 69 0.5000 
2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

1 2 0.5000 

2.4 จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนภายนอก 

บาท 60,000,000 52,319,095 0.3198 

2.5 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

38 40 0.5000 

2.6 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

บทความ 75 96 0.5000 

2.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

รอยละ 100 100 0.2500 

2.8 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

3 3 0.2500 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 

  0.2500 

3.3 จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลงาน 2 3 0.2500 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา
และกลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  0.1500 

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงาน
ทดแทนมาใช การลดรอยรอยคารบอนและการใชโฟมภายใน
สวนงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 3 0.1500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย   0.2000 
5.6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) และ

บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศ
อาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound 

คน 1 12 0.2000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ   0.5106 
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลของสวนงานใน

ระบบ CMU-MIS ใหสามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารไดอยางถูกตอง 

ระดับ 5 5 0.1000 

6.4 จํานวนเงินรายไดทั้งหมดของสวนงาน บาท 61,000,000 52,992,304 0.1106 
6.5 รอยละของบุคลากรดานบริหารวิชาการไดรับการพัฒนาใหมี

ความรูความสามารถในการบริหารจัดการตอบุคลากรดาน
บริหารวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 100 100 0.1000 

6.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 90 100 0.1000 

6.7 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานตอบุคลากร
สายปฏิบัติการทั้งหมด 

รอยละ 80 100 0.1000 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผูบริหารสวนงานแถลงตอ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  0.5000 

7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่
ผูบริหารสวนงานแถลงตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระดับ 5 5 0.5000 

รวม     4.8116 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     คณะผูจัดทํา 
    
  รวบรวมและเรียบเรียง นางศิริพันธ  นาคศรี 
    
ท่ีปรึกษา รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป แหลงขอมูล งานบริหารทั่วไป 
 ผศ.ดร.สุคนธ  ประสิทธิ์วัฒนเสรี  งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 ผศ.ดร.ชัชวาลย  ชัยชนะ  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 นางปรานอม  กานเหลือง  ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
   โครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพ้ืนบาน 
   โครงการศูนยบริหารจัดการความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   หนวยวิจัยเครือขาย 
    
  ภาพประกอบ/เผยแพร หนวยประชาสัมพันธ 

 
 

ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2557 
รูปเลมจํานวน 10    เลม 
 หนวยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


