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คํานํา 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกอตั้งมาตั้งแตป  พ.ศ. 2530    

มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อ
ประโยชนตอสังคม   และมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชนตอสังคมใน
ระดับชุมชน  จังหวัด  หรือประเทศ  ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการผานคลัสเตอรวิจัย
โดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สนับสนุนการทํางานในลักษณะคลัสเตอรโดย
เชื่อมโยงคณาจารยและนักวิจัยที่มีความรูสนใจในโจทยวิจัยรวมกัน สงเสริมการเผยแพรและถายทอดผลงานและ
นวัตกรรมจากคลัสเตอรวิจัย  ตลอดจนสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และมุงมั่น
ดําเนินกิจกรรมใหบรรลุผลตามพันธกิจหลักดังกลาวอยางตอเนื่อง    

สถาบันฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2557   เพื่อแสดงความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) และหวังเปนอยางยิ่งวา  
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
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 เพื่อความยั่งยืนและ 
ความสมดุลของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 
วิสัยทัศน 

องคกรที่พัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ผานงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชนตอสังคม 
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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 11 
- การบริหารจดัการดานอืน่ ๆ ของสถาบันฯ 12 
- การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจยั 13 
- การบริการหองสมุด 14 

ดานการวิจัย 15 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายใน (งบประมาณแผนดิน) 15 
- โครงการ Seed Money 15 
- โครงการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 15 
- การจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา 16 
- กิจกรรมการวิจัยของศนูยวจิัยและและถายทอดเทคโนโลยี และหนวยวิจัยเครือขาย 17 
- รางวัลบทความวิจัย 19 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 20 
โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดนิ) 20 

- โครงการ Eri สูอุตสาหกรรม ตลาดทางเลือกและนําหนาใน AEC 20 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน 23 

 
 

ก 
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 หนา 

- โครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุชนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับการเปดเสรี
อาเซียน  

24 

โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 25 
- โครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการป 

2557 
25 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 27 
- โครงการ Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der 

ASEAN Region 
28 

- โครงการแปรรูปมะมวงของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเทศบาลตําบลวังผาง 29 
ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 31 
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 33 

- ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 33 
- กิจกรรมและผลดําเนินงานประกันคุณภาพ 34 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2557 37 
              

      
 

  

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  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 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 

    

  

    

รศ.ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทรยอง 
กรรมการ 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- หนวยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
- หนวยบริการวิชาการ 
- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

สํานักงานสถาบนั ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยวิจัยเครือขาย 

- หนวยการเงินและบัญชี 
- หนวยพัสดุและยานพาหนะ 

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

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบัน 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
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ผลการดําเนินงาน 
 
ดานการบริหารจัดการ 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกิด
ประโยชนตอสังคมในระดับชุมชน  จังหวัด  หรือประเทศ    ดําเนินการวิจัยและบูรณาการวจิัยในลักษณะสหวทิยาการ
ผานคลัสเตอรวิจัยโดยเนนพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สนับสนุนการทํางานในลักษณะคลัส
เตอรโดยเชื่อมโยงคณาจารยและนักวิจัยที่มีความรูสนใจในโจทยวิจัยรวมกัน  สงเสริมการเผยแพรและถายทอด
ผลงานและนวัตกรรมจากคลัสเตอรวิจัย  ตลอดจนสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว  โดยใน
การดําเนินงานมีการวางแผน  ริเร่ิม  ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาในเชิงสหวิทยาการ 
ระหวางคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันประกอบไปดวย  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะเกษตรศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยมุงเนนเสริมสรางกลุมวิจัยจาก
นักวิจัยและทรัพยากรที่มีอยูในคณะหลักทั้งหาคณะเขาดวยกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินการคนควา 
วิจัย  พัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สนองตอบความตองการของทองถ่ินและของประเทศชาติ  และ
เปนการวางรากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
อีกสวนหนึ่งดวย   สถาบันฯ มีสํานักงานสถาบันทําหนาที่อํานวยความสะดวกและแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนทั้ง
ในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ  ครุภัณฑ  ส่ิงกอสรางรวมทั้งบุคลากร  ซ่ึงมีศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
ชวยสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว  และทําหนาที่ประสานงานและรองรับงานวิจัยและการบริการวิชาการ   
อันเกิดจากการบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการผาน Cluster งานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนเปนศูนยบริการขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 2  
งานหลัก  คือ  หนวยวิจัยและบริการวิชาการ และหนวยวิจัยเครือขาย  ปจจุบัน มีหนวยวิจัยในเครือขาย รวมทั้งสิ้น 37 
หนวย  ซ่ึงมีฐานดําเนินการอยูในหาคณะหลัก   

 
  

 



 

รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2014 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

5

บุคลากร 
บุคลากรในสังกัด  ปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันฯ   และศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  รวมทั้งสิ้น 

57 คน โดยจําแนกไดดังนี้ 
สายวิชาการ               ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัประจํา 18 คน 
สายปฏบิัติการ           ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยประจํา 19 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 17 คน 

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 1 คน 
รวม 57 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. 2555-2557) โดยจําแนก
ตามตาราง ดังนี้ 
 

แผนภูมแิสดงจํานวนบุคลากรสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามหมวดและแหลงงบประมาณ ประจําป 2557 
          หนวย : บาท 

งบประมาณ งบ
บุคลากร 

งบ
ดําเนินงาน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

ครุภัณฑ รวม 

งบประมาณแผนดิน 15,971,400 1,679,900 8,872,900 - 1,283,000 27,807,200 
งบประมาณเงนิรายได 88,800 585,500 183,000 131,200 123,500 1,112,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
     - ในประเทศ 
     -  ตางประเทศ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
23,527,265 

   5,659,150 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
23,527,265 
  5,659,150 

รวม 16,060,200 2,265,400 38,242,315 131,200 1,406,500 58,105,615 
 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557  
หนวย : บาท 

งบประมาณ ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งบประมาณแผนดิน 21,504,700 30,563,800 27,807,200 
งบประมาณเงนิรายได 539,000 480,000 1,112,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 53,157,179 22,899,622 29,186,415 

รวม 75,200,879 53,943,422 58,105,615 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2557   
หนวย : บาท 

 

แหลงทุน 
 

โครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณแผนดิน 5,172,900 3,700,000 8,872,900 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 29,186,415 1,809,100 30,995,515 

รวม 34,359,315 5,509,100 39,868,415 
      หมายเหตุ :  นอกจากนี้มโีครงการ Seed Money จากงบประมาณแผนดิน และเงนิสงเสริมงานวิจัยและพฒันา  

จํานวนเงิน 60,000 บาท 

 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557 
           หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งบประมาณแผนดิน 4,854,800 13,363,700 5,172,900 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 52,800,919 22,899,622 29,186,415 

รวม 57,655,719 36,263,322 34,359,315 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทนุ ประจําป 2557 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557 
           หนวย : บาท 

แหลงทุน ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งบประมาณแผนดิน 1,610,000 1,725,000 3,700,000 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 356,260 1,967,540 1,809,100 

รวม 1,966,260 3,692,540 5,509,100 

 
 
 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการวิจัยจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557 

แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจําแนกตามแหลงทุนยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2555-2557 
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การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในป 2557 ได
สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   เขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวจิัย)    
     - ในประเทศ จํานวน 59 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 11 คร้ัง 
สายปฏิบัติการ    
     - ในประเทศ จํานวน 72 คร้ัง 
     - ตางประเทศ จํานวน 5 คร้ัง 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ จํานวน 2 คร้ัง 

 
การจัดการองคความรู (KM)  

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

1. เรียนเชิญ รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยจารี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม/ที่ปรึกษาดานการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับเกษตรและอาหารของสถาบันฯ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัยกลุมเปาหมาย (KM งานวิจัย) ในวันอังคารที่ 24 

ธันวาคม 2556  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัยกลุมเปาหมาย (KM งานวิจัย) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 

2557    
2. ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การบริการงานวิจัย  เมื่อวันที่ 29 

ตุลาคม 2556 
3. รวมงาน KM คณะเภสัช  เมือ่วันที่ 5 กนัยายน 2557 
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รูปภาพกิจกรรมการจัดการองคความรู (KM) ของสถาบันฯ 
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การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได
กําหนดเปาประสงคคือมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในป 2557 ที่ผานมา สถาบันฯ ไดพัฒนา
เว็บไซตใหมีความทันสมัย และนาสนใจอยูเสมอ โดยมีทั้งเว็บไซตภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธและ
นําเสนอขอมูลในระดับชาติและนานาชาติได อีกทั้งยังมีการพัฒนาฐานขอมูลของสถาบันฯ โดยจัดทําโครงสราง
ฐานขอมูลใหมเพื่อรวมเอาฐานขอมูลยอยเดิมที่มี 4 ฐาน  ไดแก ฐานขอมูลนักวิจัย  ฐานขอมูลหนวยวิจัย   ฐานขอมูล
บทความวิจัย  และฐานขอมูลส่ิงตีพิมพ  เขาดวยกันใหเปน ฐานขอมูลเดียวที่สามารถใหขอมูลตางๆ แกบุคลากรได ซ่ึง
ฐานขอมูลดังกลาวเชื่อมโยงและปรับโครงใหคลายกับฐานขอมูล CMU MIS 

  
 

                     

              เว็บไซตภาษาไทยของสถาบันฯ                                                   เว็บไซตภาษาอังกฤษของสถาบันฯ  
 
มีการตรวจสอบและอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงานสถาบันฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงในปจจุบัน

ไดติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,โปรแกรมใชงานในสํานักงาน Microsoft Office 2013 และโปรแกรมปองกัน
ไวรัส จากบริษัทไมโครซอฟต Microsoft Essential  ในสวนของเครือขายอินเตอรเนตและความปลอดภัย สถาบันฯ มี
ระบบอินเตอรเนตความเร็วสูงที่ใหบริการ 24 ช่ัวโมง มีเครื่องแมขาย(เซิฟเวอร) และเครื่องลูกขาย (ไคลเอ็นท) ที่
สามารถทํางานเพื่อรองรับการใชงานของบุคลกร และมีเครื่องไฟรวอลลในการปองกันการบุกรุกจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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การบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยังมกีิจกรรมบริหารจัดการดานอืน่ ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกลาวมาแลวขางตน  ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรประจําป 2557 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา
สถาบันฯ 

ตอนรับคณะผูบริหารและนักวิจัยจาก Mara University of Technology
ประเทศมาเลเซีย 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯ 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและ 
ถวายสัตยปฏิญาณ 

มอบรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป 2557 



 

รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2014 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

13

การประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ  และหนวยประชาสัมพันธไดดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธของสถาบันฯ  แบงเปน 2 สวน สวนแรกไดแกการประชาสัมพันธภายในองคกร คือ สถาบันฯ หนวย
วิจัยเครือขาย  คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวของ   ตลอดจนผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกัน  อันจะสงผลใหปฏิบัติงานเปนไปโดยราบรื่น โดยประชาสัมพันธขาวสารความ
เคลื่อนไหวผานทางเว็บไซตของสถาบันฯ   อีกสวนหนึ่ง  คือ  ประชาสัมพันธภายนอกเพื่อเผยแพรผลงานขององคกร 
โดยมีนโยบายมุงเนนประชาสัมพันธแกผูที่สามารถเขาใจในเนื้อหาโครงการ หรือเปนผูที่มีศักยภาพที่จะใชประโยชน
จากโครงการวิจัยไดผลดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของสถาบันฯ  โดยการประชาสัมพันธ
ภายนอกมีดังนี้.- 

1. การเผยแพรกิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานภายนอกมหาวิทยาลัย   ดังตอไปนี้ 1. วันวิชาการ มช. คร้ังที่ 9 วิถีวิจัย : มช. รับ
ใชแผนดิน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. นิทรรศการโครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน "การเพิ่มรายไดดวยพลังงานชุมชน" ณ สถาบันวิจัย
พลังงานนครพิงค ในวันที่ 6 กันยายน 2557 

3. รวมจัดนิทรรศการ The 10th INWEPF Steering meeting and Sysposium ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2556 

4. รวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในบูทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงานฤดูหนาว
และงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2557 วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ ดานหลังศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม 

5. รวมจัดงานมหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจําป 2557 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 12-14 มกราคม 2557   

6. การเผยแพรขาวสารและการบริการ   ในเว็บไซด  http://www.stri.cmu.ac.th      
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

จัดนิทรรศการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

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

หนังสือวิชาการ
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การบริการคนควาขอมูลงานวิจัย 

สถาบันฯ มีบริการคนควาเอกสารงานวิจัยอยูที่ช้ัน 3  อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อ
ใหบริการผูใช ไดแก  คณาจารย  นักวิจัย  นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งใน
ระบบรูปเลมของหนังสือทั่วไป รายงานการวิจัย หนังสืออางอิง เปนตน และในระบบe-library เปนแหลงความรูที่
บันทึกขอมูลในสวนของบทคัดยองานวิจัยที่ผานสถาบันฯ ไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และใหบริการเนื้อหา
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบดิจิตอลที่ผูใชสามารถเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มได
โดยตรง มีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว และสามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ผูใชในการเขาถึงขอมูลไดหลายชั้น 

ซ่ึงในปที่ผานมามีสถิติการใหบริการคนควาขอมูลงานวิจัย ดังนี้ 
บริการผูใช 42 คน 
บริการยืม-คืนสิ่งพิมพดวยระบบใชบัตร 15 คน 
บริการสืบคนขอมูลรายชื่อส่ิงพิมพ (OPAC) 26 คร้ัง 
บริการยืมระหวางหองสมุดภายในมหาวิทยาลัย  18 คร้ัง 
จํานวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เลม 
การเตรียมทรัพยากรกอนการวิเคราะห (Pre-Catalog)     19 เลม 

 
 

รูปภาพการบรกิารคนควา  ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ด้านการวิจัย 
 

สถาบันฯ ได้ด าเนินกิจกรรมหลักในด้านการส่งเสริมนักวิจัยให้ด าเนินโครงการวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปี 2557 ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 5,172,900 บาท และได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะ Seed 
Money จากงบประมาณแผ่นดิน  และเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 60,000 บาท 
และแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน) โดยได้รับการสนับสนุน จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 
29,186,415 บาท ซึ่งสามารถจ าแนกตามแหล่งทุนได้ ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 
1. การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการท า

ไอโซฟลาโวนให้บริสุทธ์ิ 
2. ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม (Filopaludina 

spp.) ในที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ล าพูน 
3. การเพิ่มความสามารถการตกตะกอนอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กจากการเผาไหม้ภายใต้สนามพลาสมาด้วยการใช้

ตัวขวางการไหล 
4. การรวบรวมและจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดโคนน้อยด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคซอล์คบรูดในผึ้งพันธุ ์
6. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพรอพอลิสในประเทศไทย 
7. การประเมินก าลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ข้อเสนอแนว

ทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผ่นดินไหว 
 

โครงการ Seed Money 
1. การศึกษาคุณภาพการหุงต้มและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอกข้าวพันธุ์กลาย HyKOS21 และ 

คุณภาพทางกายภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของน้ ามันร าข้าว HyKOS21 
2. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติทางกายวิภาคเบื้องต้นของมูลหนอนไหมอีรี่ 

 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
แหล่งทุนในประเทศ 
1. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นเครื่องส าอางและเสริมอาหาร 
2. การประยุกต์ใช้แถบชี้วัดส าหรับติดตามคุณภาพของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ตัดแปลงบรรยากาศ : 

กรณีศึกษามะม่วง (ต่อเนื่อง) น้ าดอกไม้ 
3. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อขยายระยะเวลาจ าหน่ายมะม่วงที่มีความหนาของเปลือกต่างกัน 
4. การยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ปี 2557 
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5. การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคล าไอออนพลังงานต่ า ที่ให้ผลผลิต
สูงส าหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

6. ลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ส่วนที่ 1) 
7. เชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์แปรรูปสู่ตลาดที่มีศักยภาพ 
8. การศึกษาประสิทธิภาพของว่านวงศ์ขิงในการยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า 
9. การศึกษาทางชีววิทยา การจ าแนกสายพันธุ์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของฝอยทอง 
10. ฤทธ์ิชักน าให้เกิด apoptosis ของสารสกัดจากใบแมงลัก (Ocimum americanum L.) ในเซลล์มะเร็ง HL-60 
11. การเลีย้งชันโรงและคุณภาพของน้ าผึ้งชันโรงในประเทศไทย 
12. Genmaicha ผลิตภัณฑ์ชาเชียวรสชาติข้าวก่ าหอม มช. 
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ารับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรไทย ปีที่ 3 
14. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
15. การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการน้ าในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ า 
16. การจัดท าบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยส าหรับราย

สาขาอุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม รายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลและรายสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ 

17. การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตแก้วคริสตัลสีแดงและโลหะผสมซิลเวอร์เคลย์เพื่อใช้งานด้านการ
ประดับตกแต่ง 

18. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุนาโนที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทาง
การแพทย์ 

19. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากมูลหนอนไหมอีรี ่
20. ขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 

แหล่งทุนต่างประเทศ 
1. Promoting Small Scale Biomass Power Plants in Rural Thailand for Sustainable Renewable Energy 

Management and Community Involvement 
 
การจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 

จากการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ มีผลงานวิจัย ของ  หน่วยวิจัยข้าวก่ า  ได้ยื่นจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ จ านวน 1 ผลงาน  และหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย  ได้ยื่นขอจด
สิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน  ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ดังนี้ 
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1. ก่ าเจ้า มช.107 (Kum Chao CMU107) 
2. ผลิตภัณฑ์และกระบวนการสกัดสารสกัดจากลูกเดือย 

  
กิจกรรมการวิจัยของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยวิจัยเครือข่าย  

สถาบันฯ มีศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ และ
หน่วยวิจัยเครือข่าย  ซึ่งมีหน่วยวิจัยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น 37 หน่วย   ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการด าเนิน
โครงการวิจัยท่ีบริหารโครงการโดยสถาบันฯ  จ านวน 32 โครงการ  ดังนี้   

 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ านวน  10 โครงการ ได้แก ่
 1. การรวบรวมและจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดโคนน้อยดว้ยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพรอพอลิสในประเทศไทย 
3. ฤทธ์ิชักน าให้เกิด apoptosis ของสารสกัดจากใบแมงลัก (Ocimum americanum L.) ในเซลล์มะเร็ง HL-60 
4. การเลี้ยงชันโรงและคุณภาพของน้ าผ้ึงชันโรงในประเทศไทย 
5. เชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์แปรรูปสู่ตลาดที่มีศักยภาพ 
6. Genmaicha ผลิตภัณฑ์ชาเชียวรสชาติข้าวก่ าหอม มช. 
7. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการปี 2557 
8. การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการน้ าในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเพิม่ขึ้นของปริมาณน้ า 
9. Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der ASEAN Region 
10. Promoting Small Scale Biomass Power Plants in Rural Thailand for Sustainable Renewable Energy 

Management and Community Involvement 
หน่วยวิจัยเครือข่าย 
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีล าอนภุาคและพลาสมา จ านวน  2  โครงการ ได้แก ่
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคล าไอออนพลังงานต่ า ที่ให้ผลผลิต

สูงส าหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
2. การศึกษาคณุภาพการหุงต้มและการยอมรบัของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอกข้าวพันธุก์ลาย HyKOS21 และ 

คุณภาพทางกายภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของน้ ามนัร าข้าว HyKOS21 
2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การศึกษาทางชีววิทยา การจ าแนกสายพันธุ์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวเคมีของฝอยทอง 
3. หน่วยวิจัยจุลชีววิทยาประยกุต์ จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การศึกษาประสิทธิภาพของว่านวงศ์ขิงในการยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า 
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4. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารพื้นบ้าน จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการท า

ไอโซฟลาโวนให้บริสุทธ์ิ 
5. หน่วยวิจัยผึง้และผลิตภัณฑผ์ึ้ง  จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคซอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ 
6. หน่วยวิจัยสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  จ านวน  2  โครงการ ได้แก ่
 1. การประยุกต์ใช้แถบชี้วัดส าหรับติดตามคุณภาพของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ตัดแปลงบรรยากาศ : 

กรณีศึกษามะม่วง (ต่อเนื่อง) น้ าดอกไม้ 
2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อขยายระยะเวลาจ าหน่ายมะม่วงที่มีความหนาของเปลือกต่างกัน 

7. หน่วยวิจัยธาตุอาหารพชืและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน จ านวน  2  โครงการ ได้แก ่
 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากมูลหนอนไหมอีรี ่

2. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติทางกายวิภาคเบื้องต้นของมูลหนอนไหมอีรี่ 
8. หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย จ านวน  2  โครงการ ได้แก ่
 1. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นเครื่องส าอางและเสริมอาหาร 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ารับยาสมุนไพรไทยต้านมะเร็งจากฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรไทย ปีที่ 3 
9. หน่วยวิจัยส่งเสริมสุขภาพและการสืบพันธุ์  จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตแก้วคริสตัลสีแดงและโลหะผสมซิลเวอร์เคลย์เพื่อใช้งานด้านการ

ประดับตกแต่ง 
10. หน่วยวิจัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม 

(Filopaludina spp.) ในที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ล าพูน 
11. หน่วยวิจัยระบบทางอุณหภาพ  จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การเพิ่มความสามารถการตกตะกอนอนภุาคฝุ่นขนาดเล็กจากการเผาไหม้ภายใต้สนามพลาสมาด้วยการใช้

ตัวขวางการไหล 
12. หน่วยวิจัยผลติภัณฑ์วัสดแุละเทคโนโลยีการก่อสร้างเพือ่การอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม จ านวน  1  

โครงการ ได้แก ่
 การประเมินก าลังต้านแผ่นดนิไหวของอาคารที่พักอาศัยเตี้ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสู่่ข้อเสนอแนว

ทางการก่อสร้างอาคารเพื่อการต้านแรงแผน่ดินไหว 
13. หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ  จ านวน  5  โครงการ ได้แก ่
 1. การยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ปี 2557 

2. ลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ส่วนที่ 1) 
3. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
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4. การจัดท าบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยส าหรบัราย
สาขาอุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม รายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลและรายสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ 

5. ขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม 
14. หน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์ จ านวน  1  โครงการ ได้แก ่
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดนุาโนที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อประยุกตเ์ป็นวัสดุทาง

การแพทย ์
 
รางวัลบทความวิจัย 
 

สถาบันฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน และเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ ที่มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ในระดับนานาชาติ/ระดับภูมิภาค จึงได้มีการมอบรางวัลผลงาน
บทความวิจัย  จ านวน 5 ท่าน (11 บทความ) ในวันสถาปนาสถาบันฯ   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557   ดังนี้ 

1. ดร.เสวต   อินทรศิริ มีผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 6 เรื่อง 
2. ดร.วิลาวัลย์ ค าปวน มีผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง 
3. ดร.บุญรักษ ์ พันธ์ไชยศร ี มีผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง 
4. ดร.ไพฑูรย์ อบเชย มีผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง 
5. นางนิตยา บุญทิม มีผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมการมอบรางวัลบทความทางวิชาการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ ประจ าปี 2557 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผนดิน  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 3 โครงการ  จํานวนเงิน 3,700,000 
บาท  และไดรับการสนับสนุนแหลงทุนภายนอก จํานวน 4 โครงการ จํานวนเงิน 1,809,100 บาท ซ่ึงสามารถจําแนก
ตามแหลงทุนได ดังนี้ 

 

โครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน) 
1. โครงการ Eri สูอุตสาหกรรม ตลาดทางเลือกและนําหนาใน AEC 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน 
3. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน 

 

โครงการ Eri สูอุตสาหกรรม ตลาดทางเลือกและนําหนาใน AEC  
โครงการ Green Eri สูอุตสาหกรรม ตลาดทางเลือกและนําหนาใน AEC มีวัตถุประสงคเพื่อตอยอดขยาย

เครือขายผูเล้ียงและผลิตไหมอีร่ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคที่นิยมผลิตภัณฑทางเลือกที่ปลอดภัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ตองการวัตถุดิบไหมอีรี่ไปสรางเสนใยใหมใหอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ซ่ึงยังไมมีการผลิตในประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่องดังเชนที่กําลังดําเนินการในภาคเหนือขณะนี้ โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน 5 แผนงาน ไดแก 

1. แผนงานขยายเครือขายผูเล้ียงไหมอีร่ีครบวงจร  
2. แผนงานศึกษาพัฒนาตนแบบการจัดการฟารมไหมอีร่ีสีเขียว 
3. แผนงานเพิ่มผลผลิต 
4. แผนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑไหมอีร่ีสีเขียว 
5. เผยแพรถายทอดความรูและประชาสัมพันธ 

โดยกิจกรรมกิจกรรมบริการวิชาการตามแผน ดังนี้ 
แผนงานที่ 1 ขยายเครือขายผูเล้ียงไหมอีร่ีครบวงจร 

- ประชุมเครือขายผูผลิตรังไหมอีร่ี 3 คร้ัง 
- เยี่ยมตดิตามและรวบรวมรังไหม 
- วิทยากรแนะนาํการเลี้ยงไหม 1 คร้ัง 

แผนงานที่ 2  ศึกษาพัฒนาตนแบบการจัดการฟารมไหมอีร่ีสีเขียว 
- วิทยากรอบรมมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียรังไหมและเสนไหมอินทรยี 

1 คร้ัง 
- อบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการกลุมและจัดระบบการผลิตไหมอีร่ี 

1 คร้ัง 
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แผนงานที่ 3 เพิ่มผลผลิต 
- อบรมวิธีการเลี้ยงไหมอยางถูกวิธี 2 คร้ัง 
- การจัดหาพืชอาหารใหเพียงพอ 
- อบรมการเพาะพันธไขไหมอีร่ี รุนที่ 1  1 คร้ัง 
- อบรมตมฟอกกาวและปนเสนไหมอีร่ี 1 คร้ัง 
- อบรมแปรรูปดักแดไหมอีร่ี 3 คร้ัง 
- อบรมสรางผลิตภัณฑจากกาวไหม 1 คร้ัง 
- อบรมเปนวิทยากรการเลี้ยงไหมอีร่ี รุนที่ 1    1 คร้ัง 

แผนงานที่ 4 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑไหมอีร่ีสีเขียว 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายทอและเทคนิคการทอ1 คร้ัง 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติและจับคูสี 1 คร้ัง 
- พัฒนาผลิตภณัฑจากไหมอร่ีี 24 รูปแบบ 

แผนงานที่ 5 ถายทอดความรูและประชาสัมพันธ 
- เปดแหลงเรยีนรูการผลิตไหมอีร่ีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทัพคลาย 1 ศูนย 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติ 4 คร้ัง 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑส่ิงทอจากเศษผา 1 คร้ัง 
- การอบรมดานการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2 คร้ัง 
- การตรวจประเมินสถานประกอบการมอบคํารับรองการผลิตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 2 คร้ัง 
- โครงการเสวนาเรื่อง “ผา วฒันธรรมและการพัฒนา”  1 คร้ัง 
- จัดนิทรรศการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม/Exotique Thai  

2 คร้ัง 
- ประสานงานใหผูผลิตสิ่งทอรวมงานสัมมนาและอบรม 2 คร้ัง 
- เปนวิทยากรสมัมนาเครือขายผูผลิต OTOP เชียงใหม  1 คร้ัง 
- สัมมนาบูรณาการทางวิชาการ “พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกลุมผา

และเครื่องแตงกาย” 26 มผช. 
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณเมืองเชียงใหม 1 คร้ัง 
- ใหยืมผลิตภัณฑส่ิงทอและวสัดุจัดแสดง 1 คร้ัง 
- จดหมายขาวฝายแกมไหม 4 ฉบับ 
- จัดนิทรรศการผาฝายแกมไหมครั้งที่ 11   1 คร้ัง 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ Eri สูอุตสาหกรรม ตลาดทางเลือกและนําหนาใน AEC 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน 
โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อให

กลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม มีความตระหนักในการใชพลังงานภาคครัวเรือนของประเทศไทย
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมมีบทบาทในการเผยแพร
ความรูดานการอนุรักษพลังงานที่ไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันแกครัวเรือนในวงกวางตอไป และเพื่อสราง
เครือขายกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมใหรูจักคิด รูจักสรางสรรค และสามารถนําแนวคิดดานการ
อนุรักษพลังงานไปใชไดจริง  โดยมีโรงเรียนเครือขายกลุมเยาวชนรักษพลังงานในจังหวัดเชียงใหมดานการเผยแพร
และรณรงคการอนุรักษพลังงานจํานวน 13 เครือขาย ไดแก โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  โรงเรียนแมริมวิทยาคม  
โรงเรียนบานแมปูคา โรงเรียนสันกําแพง โรงเรียนสบเปงวิทยา  โรงเรียนบานปาติ้ว  โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนบานแมโต  และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  โดยกิจกรรม ดังนี้ 

1.  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน”  
2. การติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

อนุรักษพลังงาน” 
3. การนําเสนอผลงานการจัดกจิกรรมอนุรักษพลังงาน เร่ือง “ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษ

พลังงาน” 
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โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน 
โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเชียน มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมวิสาหกิจชุมชนระดับรากแกวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความคิดและความเขาใจ
ที่ถูกตองอยางมีเหตุมีผลและสอดรับกับความตองการของตลาด บูรณาการใหเกิดระบบเชื่อมโยงการถายทอดการ
พัฒนาดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การออกแบบ การเงิน การตลาด และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของการออกแบบที่เกิดจากการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงการพัฒนาทัศนคติชุมชนใหเห็นถึงความสําคัญและ
คุณคาของการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑของชมุชนอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประชุมชี้แจงวตัถุประสงคและแนวทางการดําเนนิงานกับชุมชนผูผลิต ผูประกอบการผลิต SMEs  3 
กลุมผูผลิตผลิตภัณฑส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรเชียงใหม (ผาตีนจกแมแจม, ศิลาดลเชียงใหม, และรมบอสราง) 

2. ช้ีแจงทําความเขาใจใหความรูและพัฒนาศักยภาพแกนนําผูผลิต และทีมที่ปรึกษา 
3. ปรึกษากลุมผูผลิต ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหม 
4. จัดกิจกรรมอบรมความรู เร่ือง การออกแบบ แกผูผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรผาตีนจกแมแจม 
5. ดําเนินการผลิตตามรูปแบบใหมที่หารือรวมกัน 
6. ดําเนินการจดแจง คุมครอง ทรัพยสินทางปญญา ในรูปแบบผลิตภัณฑและบรรจภุณัฑใหม 
7. รายงานสรุปผลการดําเนนิงานโครงการ 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเยาวชนรักษพลังงานภาคเหนือตอนบน (ตอ) 



 
 

รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Annual Report 2014 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

25

                        

                                   
 

รูปภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุชนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับการเปดเสรีอาเซียน 
 

 โครงการบรกิารวิชาการจากแหลงทนุภายนอก 

สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการ  จํานวน 3 โครงการ โดย โครงการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอ
พื้นบาน (ฝายแกมไหม)  จํานวน 2  โครงการ  โครงการ Value Chain Unit  จํานวน 1 โครงการ และหนวยวิจัย
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการป 2557 
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. โครงการ Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der ASEAN Region 

4. โครงการแปรรูปมะมวงของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเทศบาลตําบลวังผาง 
 

โครงการสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอมในสถานประกอบการป 2557 
โครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ดําเนินการเพื่อสงเสริมให

ผูประกอบการสิ่งทอขนาดเล็กยกระดับการผลิต โดยนําหลักการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมที่เนนการลดมลพิษ ณ 
แหลงกําเนิด มาตั้งแตป 2550 โดยไดพัฒนาเกณฑการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใชเปนเครื่องมือตรวจประเมินการ
ผลิต ซ่ึงเมื่อใชตรวจประเมินไประยะหนึ่งแลว พบวารายละเอียดไมสอดคลองกับการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการในบางประเด็น จึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงเกณฑใหเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในป 2557 มี
สถานประกอบการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่การรับรองกําลังจะหมดอายุ และเพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผาน
เกณฑฯ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ใหมีผลการตรวจประเมินเปนที่ยอมรับ และมีแนวทาง/มาตรฐานการรับรองเดียวกัน จึง
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ไดมีการดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการป 2557 โดยไดแบงการ
ดําเนินงานออกเปน 4 สวน 

1. การพัฒนาแบบประเมินตนเองเบื้องตน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการผลิตจริงและศักยภาพของสถาน
ประกอบการ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก แบบประเมินเบื้องตน ยอมสีเคมี/ยอมสีธรรมชาติ และแบบประเมินเบื้องตนไม
ยอมส/ีดายยอมสีสําเร็จ  

2. การพัฒนา/ปรับปรุงเกณฑการตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการผลิตจริงของสถานประกอบการที่ขอรับรอง 

3. การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผานเกณฑฯ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ป 2556 จํานวน 10 แหง โดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมดานสิ่งทอเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมระดับประเทศ สรุปผลการตรวจประเมินดังนี้ G เงิน 2 แหง G ทองแดง 7 แหง ไมผาน 1 แหง 

4. การตรวจประเมินสถานประกอบการขอตออายุการรับรองการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป 2557 
สรุปผลดังนี้  กลุมที่ไดรับการรับรอง G ทอง 3 แหง  G เงิน 2 แหง  G ทองแดง 15 แหง ไมผานการรับรอง 23 แหง  ไม
ขอรับการตรวจ 10 แหง 

 

  

   

  
รูปภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการป 2557 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิง่ทอขนาดเล็กท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่ศูนยวิชาการ

และเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดาํเนินการจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผานคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย มหาวิทยาลยั ดําเนนิการโดยนําเอาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม มาถายทอดใหแกกลุมผูผลิตสิ่งทอในอําเภอตางๆ ของจังหวัดเชยีงใหม เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหมีความปลอดภัย  ไมทําลายสภาพแวดลอม  ประหยัดทรัพยากร  และชวยลดภาวะโลกรอนไปพรอมกันดวย 

การถายทอดเทคโนโลยีไดดําเนินการใน 3 เร่ืองไดแก   
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 1 คร้ัง  เพื่อเรียนรูหลักการและกระบวนการ

ผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีผูผลิตสิ่งทอจาก 9 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหมมาเขารวม 28 คน   
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติ  ซ่ึงเปนหนึ่งวิธีการของการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ดวยการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีและสีเคมีที่เปนอันตราย  ไดดาํเนินการ 3 คร้ังที่อําเภอจอมทอง อําเภอ
แมแตง และอาํเภอเมือง  มีผูผลิตสิ่งทอเขารวมจํานวน 27, 33 และ 22 คนตามลําดับ   

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑส่ิงทอจากเศษผา (Eco products) ใหกับกลุมผาฝายเชิงดอย 
อําเภอจอมทอง จํานวน 25 คน เพื่อใหผูผลิตนําเศษผาทอที่เหลือใชมาสรางผลิตภัณฑใหมจําหนาย และ
ไมตองนําไปทิ้งทําลาย 

 

   

   

   
รูปภาพกิจกรรมโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
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โครงการ Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der ASEAN Region 
โครงการ Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der ASEAN Region  มี

วัตถุประสงค  เพื่อเรียนรูอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเนนเรื่องเทคโนโลยีดานอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุ
ภัณฑ การสงออกผลิตภัณฑอาหาร คุณภาพและมาตรฐาน การทดสอบตางๆ อาหารปลอดภัย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
และอื่นๆ  เพื่อสรางการเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศศรีลังกาและประเทศไทย  เพื่อสราง
การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางดานอาหารของประเทศศรีลังกาและประเทศ
ไทย และเพื่อเรียนรูดานสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1. ติดตอบริษัทและหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานหนวยงาน
ดังตอไปนี้ 

• สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
• สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• ศูนยหองปฏิบัติการวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชีย จํากัด 
• สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
• บริษัท กําแพงแสนคอมเมอเชียล จํากัด 
• บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด จํากัด 
• สถาบันอาหาร 
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

2. จัดประชุมแนะนําโปรแกรมการศึกษาดูงาน แนะนําอุตสาหกรรมอาหารของไทย และประชุมสรุป 
ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงาน 

3. จัดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย  
 
 

 

 
รูปภาพกิจกรรมโครงการ Nachhaltige Agrar-und Emahrungswirtschaft (Biocontrol) in der ASEAN Region 
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โครงการแปรรูปมะมวงของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเทศบาลตําบลวังผาง  
โครงการแปรรูปมะมวงของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเทศบาลตําบลวังผาง มีวัตถุประสงค เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลิตผลมะมวง  เพื่อเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกเกษตรกรผูปลูกมะมวง เทศบาลตําบลวังผาง   และเพื่อทํา
ใหเกิดการสรางงาน  และยกระดับทางเศรษฐกิจของชุมชน เทศบาลตําบลวังผาง  โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
 1. การถายทอดเทคโนโลยีจะครอบคลุมตั้งแตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชนิดตางๆ 4 ชนิดไดแก การทํา
มะมวงอบแหง การทําแยมมะมวง การทําน้ํามะมวง การทํามะมวงเคลือบช็อคโกแลต โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้คือ  

1. การคัดเลือกสายพันธุมะมวงที่เหมาะสมสําหรับแตละผลิตภัณฑ โดยหาสายพันธุมะมวงที่มีการผลิตใน
พื้นที่  

2. การเก็บรักษาวัถุดิบ เพื่อใหมีวัถุดิบทําในชวงนอกฤดูกาลผลิตมะมวง โดยศึกษาสภาพอุณหภูมิในการ
เก็บรักษา หรือกระบวนการแปรสภาพบางสวน  

3. ขั้นตอนกระบวนการวิธีการผลิต และการพัฒนารูปลักษณของผลิตภัณฑ 4 ชนิดไดแก การทํามะมวง
อบแหง การทําแยมมะมวง การทําน้ํามะมวง การทํามะมวงเคลือบช็อคโกแลต  

4. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยตองศึกษาสภาพแวดลอมของการเก็บรักษาและการวางจําหนายผลิตภัณฑ 
ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษาและการวางจําหนาย 

5. การออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อใหสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดเปนเวลานาน และสวยงามเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค   

2. วิธีการถายทอดเทคโนโลยี  
1  จัดประชุมอบรมสมาชิกกลุมแมบาน และเกษตรกรผูปลูกมะมวง ในเทศบาลตําบลวังผาง ที่สนใจ เพื่อ

ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และอธิบายขั้นตอน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑชนิดตางๆ ในเบื้องตน 
และหาผูสนใจที่มีความพรอมในการรับเทคโนโลยีไปปฏิบัติ จํานวน 1 คร้ัง  

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับขั้นตอนวิธีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป 4 ชนิด ไดแก การท ามะมวง
อบแหง การทําแยมมะมวง การทําน้ํามะมวง การทํามะมวงเคลือบช็อคโกแลต จํานวน 4 คร้ัง  

3. ดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม จํานวน 1 คร้ัง  
4. จัดประชุมเพื่อติดตามผล และใหคําปรึกษา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน 

เชิงพาณิชย 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการแปรรูปมะมวงของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเทศบาลตําบลวังผาง 
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รูปภาพกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   ซ่ึงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ  ที่เปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

• รวมทําบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ วัดฝายหิน  
• รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี 
• จัดประเพณีสงกรานตปใหมเมือง 
• ตักบาตรเทโวโรหณะ 
• จัดกิจกรรมดําหัวผูบริหาร  ผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
• รวมทําบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   
• รวมทําบุญหลอเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา  
• จัดกิจกรรมทําบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 
• จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 
• จัดกิจรรมปลูกตนไม ณ ศูนยการเรียนรูฝายแกมไหม บานรมเกลา ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 
• จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
• รักษาสภาพภูมิทัศนรอบอาคารสถาบันฯ 
• จัดโครงการกระดาษรีไซเคิล นํากระดาษที่ใชงานแลวกลับมาใชงานใหม 
• จัดโครงการปดหนาจอและเครื่องคอมพิวเตอรระหวางการพักกลางวัน และหยุดการใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอรช่ัวคราว 
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รูปภาพกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม (ตอ) 
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ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สถาบันฯ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่กําหนดให
ดําเนินการโดยบูรณาการระบบคุณภาพตาง ๆ เขาเปนระบบเดียวกัน  เรียกวา  ระบบ CMU-TQA  ไดแก 1) การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CMUQA-MIS  ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยครอบคลุมทั้งในสวนของปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Product/Output) และ 2)การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางตาม
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) ซ่ึงสถาบันฯ ไดมีการนําองคความรูเกี่ยวกับ 
TQA มาดําเนินการประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการดานตางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ เพื่อ
มุงสูผลลัพธ/เปาประสงคหลักของสถาบันฯ อยางสอดคลองกับแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ของ 
สถาบันฯ มาอยางตอเนื่อง 

ในป 2557 สถาบันฯ ไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ (เปนการตรวจผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา 2556 และ ปงบประมาณ  2556) จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557  ซ่ึงผลตรวจสอบและประเมินฯ มีการดําเนินการตามองคประกอบ
คุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบ มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้จํานวน 10 ตัวบงชี้ ไดคะแนน
รวมเทากับ 4.80 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 328,274.63 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) 

4 



 

รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  Annual Report 2014 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

34

ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

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 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการขอ 1,2,3,4,6,7,8 

(เกณฑมี 9 ขอ) 
4 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องคประกอบ ระดับดีมาก 4.80 
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 

- คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ เกี่ยวกับ
การนํา “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx)” มาใชในการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

 - อบรม  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่ เปนเลิศ  
(Education for Performance Exellence : EdPEx)”  วันที่ 4 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมคุมภูคํา จ.
เชียงใหม 

 - อบรม “การจัดทําโครงรางองคกร และ ผลลัพธองคกร หมวด 7 ตามเกณฑคุณภาพ การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (Education for Performance Exellence : EdPEx)” วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ หอง
ประชุมบัวเรศ คําทอง สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 - สัมมนา “กาวยางสูความเปนเลิศอยางมั่นใจไปกับ TQA” วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส 
จ.เชียงใหม 

- จัดทําโครงรางองคกร และ ผลลัพธองคกร หมวด 7 ฉบับยอ รูปแบบ TQA-EdPEx เพื่อเตรียมความพรอมใน
การประเมินตนเองระดับสวนงาน 

-  คณะทํางานประกันคุณภาพเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อรับความรูความเขาใจองคความรูตางๆ 
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เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพอุดมศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูจัด ดังนี้ 

 - ประชุมรับฟง/และซักซอมความเขาใจนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป 2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  ณ โรงแรมคุมภูคํา จ.เชียงใหม         

-  จัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 - ประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพเชิงรุกของสถาบันฯ และสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพและการรายงานผลดําเนินงาน (ตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหสถาบันฯ ดําเนินงาน) จํานวน 6 องคประกอบคุณภาพ 10 ตัวบงชี้ (สกอ.) และ 4 ตัวบงชี้
(สมศ.) ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูเขารวม
จํานวน 17 คน 

 - จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับ สํานักพัฒนาคณุภาพการศกึษา เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตวับงชี้คุณภาพ และการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่ 1,4,5,7,8 
และ 9 ตามแนวทาง สกอ. วนัที่ 24 กุมภาพนัธ 2557 ณ หองประชุมสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีผูเขารวม จํานวน 25 คน 

-  มีการพัฒนาการตรวจสอบและประเมนิระบบประกนัคณุภาพการดําเนินงานภายในสถาบันฯ ตามแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) ดังนี ้

 - จัดกจิกรรมตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนนิงานตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 6 
องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ของ สกอ. และ สมศ. ไดแก  

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  1 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 3 ตัวบงชี้ (สกอ.) และ 3 ตวับงชี้ (สมศ.) 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 1 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4 ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 8 ระบบการเงินและงบประมาณ 1 ตวับงชี้ 
องคประกอบที่ 9 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 1 ตัวบงชี ้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ผูเขารวม จํานวน 20 คน 

-  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแนวทาง สกอ. 
-  มีการสรางเครือขายแลกเปลีย่นเรียนรูดานการประกันคณุภาพการศึกษา กับ สํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

-  จัดทําแนวปฏิบัติดานการประกันคณุภาพ เร่ือง “เทคนคิการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง ในบริบทของ
สถาบันฯ” 

- จัดทําฐานขอมูล/สารสนเทศดานประกนัคุณภาพใหเปนปจจุบัน เผยแพรทางเว็บไซตของสถาบันฯ หวัขอ 
“งานประกันคณุภาพ”  โดยบุคลากรสามารถใชขอมูลรวมกันภายในสถาบันฯ และมกีารเชื่อมตอระบบกับ
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รูปการดําเนินกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

รูปภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 

หนวยงานประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก สกอ. และ สมศ. 
- จัดกิจกรรมตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม วนัที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ผูเขารวม จํานวน 40 คน  

- คณะทํางานประกันคณุภาพเขารวมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป 2557  รวมกับ สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และ
ทุกสวนงาน  วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด จ.เชียงใหม 

- จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น หลังจากรับทราบรายงานผลการตรวจประเมนิจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
วิเคราะหผลการตรวจประเมนิประจําป และหาแนวทางแกไข พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ หองประชมุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูเขารวม จํานวน 20 คน 

- นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพไปกําหนดแนวทาง/กิจกรรม 
การพัฒนาตามรายองคประกอบคุณภาพ และจัดทําในรปูแบบ “แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan)” เพื่อปรับปรุงพัฒนาในรอบปตอไป 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ 2557 

สถาบันฯ มีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ครบทุก
ดานตามพันธกิจของสถาบันฯ ซ่ึงมี 7 ยุทธศาสตร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 18 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี  คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก  3.7160  ดังมีรายละเอียดผลดําเนินงาน  ดังแสดงตารางสรุปผล
การประเมินตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 2557  

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก   

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   0.3360 
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสวนงาน 
ระดับ
คะแนน 

5 4.8 0.3360 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น ประเทศ 
และสากล 

  1.7000 

2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย โครงการ 50 41 0.1000 
2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม 
ผลงาน/
ช้ินงาน 

2 2 0.5000 

2.4 จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนภายนอก 

บาท 68,000,000 28,337,162 0.1000 

2.5 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

42 32 0.2500 

2.6 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

บทความ 83 87 0.5000 

2.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

รอยละ 100 100 0.2500 

2.8 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ไดยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

4 2 0.1500 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น 

  0.2500 

3.3 จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผลงาน 3 3 0.2000 
3.8 จํานวนกิจกรรมภายใตโครงการ 50 ป มช. รับใชสังคม 

(ดําเนินการภายในป 2557) 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

1 1 0.0500 
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ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา
และกลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  0.1500 

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงาน
ทดแทนมาใช การลดรอยรอยคารบอนและการใชโฟมภายใน
สวนงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 4 0.1500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย   0.2000 
5.6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) และ

บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศ
อาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound 

คน 1 21 0.2000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ   0.4300 
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลของสวนงานใน

ระบบ CMU-MIS ใหสามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารไดอยางถูกตอง 

ระดับ 5 5 0.1000 

6.4 จํานวนเงินรายไดทั้งหมดของสวนงาน บาท 61,000,000 28,646,866 0.0300 
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     3.7160 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     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 
   หนวยวิจัยเครือขาย 
    
  ภาพประกอบ/เผยแพร หนวยประชาสัมพันธ 

 
 

ปท่ีพิมพ พ.ศ. 2558 
รูปเลมจํานวน 10    เลม 
 หนวยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


