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คํานํา 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2530 มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิง 
สหวิทยาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม   และมีพันธกิจหลักในการดําเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะ
วิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาและ
สนับสนุนการนําองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม และมุ่งมั่นดําเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามพันธกิจหลักดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง    

สถาบันฯ จึงได้จัดทํารายงานประจําปี 2558   เพื่อแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ซ่ึงสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stri.cmu.ac.th  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์)

ผู้อํานวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปณิธานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งข้ึนตามนโยบาย 
ของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่ง
เสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติ
ได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

ปรัชญา 

มุ่งเน้นการวิจัยที่แสวงหาความจริงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ปณิธาน 

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความย่ังยืนและ 
ความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 
วิสัยทัศน ์

องค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านงานวิจยัเชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
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พันธกิจ 

1. ดําเนินการวิจยัและบรูณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. พัฒนาและสนับสนุนการนาํองค์ความรู้ไปรบัใช้สังคม 
 
 

ทิศทางการวิจัย 
 

มุ่งเน้นงานวิจยัเชิงสหวิทยาการ ที่สอดรบักับความต้องการในส่วนภมูิภาค  และสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
 
 

ค่านิยม 
 

ร่วมสร้างสรรค์งานวิจยัเชิงสหวิทยาการ มุ่งสู่ความเปน็เลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
S = Science and Technology Excellence T = Team Work
R = Research I = Interdisciplinary 
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คณะกรรมการบริหารประจําสถาบนั 2
แผนภมูิโครงสร้างการบริหาร 3
ผลการดําเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการ 4
- บุคลากร 4
- งบประมาณ 5
- การพฒันาบุคลากร 8
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) 8
- การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
- การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของสถาบันฯ 11
- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 12
- การบริการค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั 13

ด้านการวิจัย 14
- โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 14
- โครงการ Seed Money 14
- โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 15
- การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 16
- ความร่วมมือด้านการวิจยักับหน่วยงานในต่างประเทศ 16
- แขกเยีย่มสถาบันฯ 18
- คณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่ายและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 22
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจยั 23
- โครงการสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 24

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 26
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 26

- โครงการ Green Eri กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (โลก) 26
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ประวัติ 
 

 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดิมมีชื่อเรียกว่า โครงการจัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเดือน 

กรกฎาคม 2528  มีคณะผู้ด าเนินงาน ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการ

ประจ าโครงการ  ประกอบด้วย  อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี) ในขณะนั้นเป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่าน ผู้แทนคณะ ๆ ละ 1 คน และคณะผู้ด าเนินงานฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการ  โดยมีส านักงานชั่วคราวอยู่ที่

อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของส านักงานอธิการบดี  และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อ

วันที่  21 กันยายน 2530  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530  ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 189  

โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง  (ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น) เป็นผู้อ านวยการคนแรก  และในเดือน

ตุลาคม 2536  ได้ย้ายส านักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4  เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 

904 ตารางเมตร   

 

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เปล่ียนช่ือ 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and 

Development)  เป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research 

Institute)   จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน ์

กรรมการ 

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 

กรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 

ประธานกรรมการ 

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถริพัฒน์  วิลัยทอง 

กรรมการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปรยิศิลป์ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.สุคนธ ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

ผู้ชว่ยเลขานุการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปรยิศิลป์ 

ผู้อ านวยการ 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุคนธ์  ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

กรรมการ 

นางปรานอม  ก้านเหลือง 

เลขานุการสถาบันฯ 

เลขานุการ 

 

ผศ.ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

กรรมการ 

  
  

  

    

รศ.ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทรย์อง 

กรรมการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

- หน่วยบริการวิชาการ 

- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

ส านักงานสถาบัน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย 

- หน่วยการเงินและบัญชี 

- หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 

-หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 

-หน่วยบริหารบุคคล 

-หน่วยประชาสัมพันธ์ 

-หน่วยนโยบายและแผน 

-หน่วยประกันคุณภาพ 

- 

- 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

งานบรหิารงานวจิัย บริการวชิาการและวเิทศ

สัมพันธ์ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบัน 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

มตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลยั  

ครั้งที่ 7/2556  เม่ือวันที่ 17  สงิหาคม  2556 
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ผลการด าเนินงาน 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม    ด าเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะ

วิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัย  โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พัฒนาและสนับสนุน

การน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม  โดยในการด าเนินงานมีการวางแผน  ริเริ่ม  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาใน

ลักษณะวิทยาการระหว่างผู้บริหารกับนักวิจัย เพ่ือมุ่งผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ของกลุ่มนักวิจัยสถาบันฯ เอง 

ได้แก่ 1. Cluster การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคล าไอออนและล าอิเล็กตรอน  2. Cluster สมุนไพร   

3. Cluster สาหร่าย และ 4. Cluster ส่ิงทอ  ร่วมกับสนับสนุนคลัสเตอร์งานวิจัยที่ด าเนินการผ่านสถาบันฯ วิจัย

และมีนักวิจัยอยู่ด้วย  เพ่ือเตรียมการผลักดันให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในอนาคต    โครงสร้างของสถาบันฯ 

ประกอบด้วย ส านักงานสถาบัน และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซ่ึงส านักงานสถาบันท าหน้าที่อ านวย

ความสะดวกและแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนทั้งในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ  ครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้างรวมทั้ง

บุคลากร  ส่วนศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว  และท าหน้าที่

ประสานงานและรองรับงานวิจัยและการบริการวิชาการ อันเกิดจากการบูรณาการในลักษณะวิทยาการผ่าน 

Cluster งานวิจัยของนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 งานหลัก  คือ  หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ และหน่วยวิจัย

เครือข่าย  ปัจจุบัน มีหน่วยวิจัยในเครือข่าย รวมทั้งส้ิน 37 หน่วย  ซ่ึงมีฐานด าเนินการอยู่ในห้าคณะหลัก   

 

บุคลากร 

บุคลากรในสังกัด  ปฏิบัติงานในส านักงานสถาบันฯ   และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รวม

ทั้งสิ้น 40 คน โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

สายวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 18 คน 

 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 คน 

สายปฏิบัติการ  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 18 คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 1 คน 

สายบริการ ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 รวม 40 คน 
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แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

งบประมาณ 

งบประมาณในการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  

มี 3 แหล่ง  ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน    เป็นงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุน

หน่วยวิจัย   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 27,827,900 บาท 2) 

งบประมาณเงินรายได้     เป็นงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภายใน  จ านวน 1,112,000 บาท และ  3) 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก    จ านวน  23,414,481  บาท  และแสดงงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558) โดยจ าแนกตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามหมวดและแหล่งงบประมาณ ประจ าป ี2558 
      หน่วย : บาท 

งบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอื่น ครุภัณฑ์ รวม 
งบประมาณแผน่ดนิ 18,476,000 1,583,900 7,768,000 - - 27,827,900 

งบประมาณเงนิรายได ้ 88,800 585,500 183,000 131,200 123,500 1,112,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

     - ในประเทศ 

     -  ต่างประเทศ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

22,434,956 

   979,525 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

22,434,956 

  979,525 

รวม 18,564,800 2,169,400 31,365,481 131,200 123,500 52,354,381 

 
ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ปงีบประมาณ 2556-2558  

หน่วย : บาท 

งบประมาณ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

งบประมาณแผ่นดิน 30,563,800 27,807,200 27,827,900 

งบประมาณเงินรายได้ 480,000 1,100,000 1,112,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 22,899,622 29,186,415 23,414,481 

รวม 53,943,422 58,105,615 52,354,381 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2556-2558 

 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนจ าแนกตามแหล่งทนุ ประจ าปี 2558   
หน่วย : บาท 

 

แหล่งทุน 
 

โครงการวจิัย 
โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณแผ่นดิน 6,768,000 1,000,000 7,768,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 19,917,701 3,496,780 23,414,481 

รวม 26,685,701 4,496,780 31,182,481 

      หมายเหตุ :  นอกจากน้ีมโีครงการ Seed Money จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินส่งเสริมงานวิจัยและ

พัฒนา  จ านวนเงนิ 90,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจยัและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

จ าแนกตามแหล่งทนุ ประจ าปี 2558 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจยัจ าแนกตามแหล่งทุนย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2556-2558 
        หน่วย : บาท 

แหล่งทนุ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

งบประมาณแผ่นดิน 13,363,700 5,172,900 6,768,000 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 22,899,622 29,186,415 19,917,701 

รวม 36,263,322 34,359,315 26,685,701 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจยัจ าแนกตามแหล่งทุนย้อนหลัง 3 ป ีปีงบประมาณ 2556-2558 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจ าแนกตามแหล่งทุนย้อนหลัง 3 ปี  

ปีงบประมาณ 2556-2558 
         หน่วย : บาท 

แหล่งทนุ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
งบประมาณแผ่นดิน 1,725,000 3,700,000 1,000,000 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 1,967,540 1,809,100 3,496,780 

รวม 3,692,540 5,509,100 4,496,780 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนจ าแนกตามแหล่งทุนย้อนหลัง 3 ปี  
ปีงบประมาณ 2556-2558 
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การพัฒนาบคุลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในปี 2558 

ได้สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ  สายปฏิบัติการ  และผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ   เข้าร่วมประชุม 

สัมมนา ฝึกอบรม และ ดูงาน ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวิจัย)    

     - ในประเทศ จ านวน 82 ครั้ง 

     - ต่างประเทศ จ านวน 12 ครั้ง 

สายปฏบิัติการ    

     - ในประเทศ จ านวน 85 ครั้ง 

     - ต่างประเทศ จ านวน 2 ครั้ง 

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จ านวน 3 ครั้ง 

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)  

สถาบันฯ ได้มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซ่ึงในปีที่ผ่านมาได้มีผล 

การด าเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้  (KM) ในรูปแบบกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

(KM งานวิจัย) และในส่วนคณะท างานได้มีการด าเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. จัดโครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการองค์ความรู้  เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557  

ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับความรู้ความ

เข้าใจการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นทิศทางเดียวกัน  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมสร้างความ

เข้าใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท า KM ในปี 2558  

2. ประชุมคณะท างาน จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  และ วันที่ 18 สิงหาคม 

2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณะท างาน KM ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ร่วมงาน KM Day ครั้งที่ 8 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2557 

- ร่วมงาน KM Show & Share 2015 ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 

4 กันยายน 2558  
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รูปภาพกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ได้ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงได้ก าหนดเป้าประสงค์คือมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปี 2558 ที่ผ่าน

มา สถาบันฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และน่าสนใจอยู่เสมอ โดยมีทั้งเว็บไซต์ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติได้ อีกทั้งยั งมีการพัฒนา

ฐานข้อมูลของสถาบันฯ โดยจัดท าโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่เพ่ือรวมเอาฐานข้อมูลย่อยเดิมที่มี 4 ฐาน  ได้แก่ 

ฐานข้อมูลนักวิจัย  ฐานข้อมูลหน่วยวิจัย   ฐานข้อมูลบทความวิจัย  และฐานข้อมูลสิ่งตีพิมพ์  เข้าด้วยกันให้เป็น 

ฐานข้อมูลเดียวที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่บุคลากรได้ ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยงและปรับโครงสร้างให้

คล้ายกับฐานข้อมูล CMU MIS 

  

                                

           เว็บไซต์ภาษาไทยของสถาบันฯ                                                        เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสถาบันฯ  

 

มีการตรวจสอบและอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงานสถาบันฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงใน

ปัจจุบันได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,โปรแกรมใช้งานในส านักงาน Microsoft Office 2013 และ

โปรแกรมป้องกันไวรัส จากบริษัทไมโครซอฟต์ Microsoft Essential  ในส่วนของเครือข่ายอินเตอร์เนตและความ

ปลอดภัย สถาบันฯ มีระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีเครื่องแม่ข่าย(เซิฟเวอร์) และ

เครื่องลูกข่าย (ไคลเอ็นท์) ที่สามารถท างานเพ่ือรองรับการใช้งานของบุคลกร และมีเครื่องไฟร์วอลล์ในการ

ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
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การบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ ยงัมกีิจกรรมบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ  นอกจากกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  ดงันี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมหน่วยวิจัยเครือข่าย 

โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2558  

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันฯ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันฯ 

 

พิธีจุดเทยีนชัยถวายพระพรชัยมงคลและ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ฯ 

 

ตักบาตรวันสถาปนาสถาบันฯ ประจ าปี 2558 
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การประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  และหน่วยประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกได้แก่การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ สถาบันฯ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย  คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีซ่ึงกันและกัน  อันจะส่งผลให้ปฏิบตัิงานเป็นไปโดยราบรื่น โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ความเคล่ือนไหวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stri.cmu.ac.th ของสถาบันฯ   อีกส่วนหนึ่ง  คือ  ประชาสัมพันธ์

ภายนอกเพ่ือเผยแพร่ผลงานขององค์กร โดยมีนโยบายมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สามารถเข้าใจในเนื้อหา

โครงการ หรือเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยได้ผลด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ  โดยการประชาสัมพันธ์ภายนอกมีดังนี้ 

1. จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครั้งที ่10 ประจ าปี 2558 “วิถี

วิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังแผ่นดิน” ในบูท๊กลุ่ม 5 สถาบันฯ  ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 

2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของสถาบันฯ ในบู๊ทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานฤดู

หนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2558 วันที่ 2 มกราคม 2558 ณ สนาม

ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ร่วมจัดนิทรรศการกลุ่ม 5 สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Northern Food Valley  

2015   ภายในมหกรรม LANNA EXPO 2015 ณ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที ่4-13 กันยายน 2558    

4. จัดท า CD ผลงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูส้นใจ 

5. การพิมพห์นังสือวิชาการ  ซ่ึงเป็นผลงานวิจัย รวมถึงองค์ความรู้และความเช่ียวชาญของนักวิจัย 

เพ่ือเผยแพรแ่ก่ผู้สนใจ        

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

จัดนิทรรศการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

เผยแพรข่่าวสาร 

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

CD ผลงานวิจัย 

หนังสือวิชาการ 
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การบริการคน้คว้าข้อมูลงานวิจัย 

สถาบันฯ มีแหล่งให้บริการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยอยู่ที่ชั้น 3  อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เพ่ือให้บริการผู้ใช้ ได้แก่  คณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ทั้งในระบบรูปเล่มของหนังสือทั่วไป รายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง เป็นต้น  

ซ่ึงในปีท่ีผ่านมามีสถิติการให้บริการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย ดังนี้ 

บริการผู้ใช้ 34 คน 

บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบใช้บัตร 12 คน 

บริการสืบค้นข้อมูลรายชื่อส่ิงพิมพ์ (OPAC) 19 ครั้ง 

บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย  10 ครั้ง 

จ านวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เล่ม 

การเตรียมทรัพยากรก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Catalog)     35 เล่ม 

 

 

รูปภาพจุดใหบ้ริการค้นคว้าเอกสารงานวิจัย  ชั้น 3 อาคารสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ด้านการวิจัย 
 

สถาบันฯ ได้ด าเนินกิจกรรมหลักในด้านการส่งเสริมนักวิจัยให้ด าเนินโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปี 2558 ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณ

แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 6,768,000 บาท และได้จัดสรรงบประมาณ

ในลักษณะ Seed Money จากงบประมาณแผ่นดิน  และเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จ านวน 3 โครงการ 

จ านวนเงิน 90,000 บาท และแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน) โดยได้รับการสนับสนุน 

จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 19,917,701 บาท ซ่ึงสามารถจ าแนกตามแหล่งทุนได้ ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหลง่ทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 

1. ฤทธิ์ทางชีวเคมีของสารสกัดหยาบและสารออกฤทธิ์ส าคัญจากเปลือกมะม่วงตลับนากและ

น้ าดอกไม้ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม 

(Filopaludina spp.) ในที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ล าพูน 

2. การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นเพ่ือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์

อาหาร ระยะที่ 1:การศึกษาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกจากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ การ

รวบรวมและจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดโคนน้อยด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

3. การผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล โดยกระบวนการแยกเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เทคนิคปั๊มฟอง 

4. การพัฒนากล่ินรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ 

5. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการอนุรักษ์พันธุ์มะเกว๋น (ระยะที่ 2) 

6. ความหลากหลายการกระจายพันธุ์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของผักและผลไม้พื้นบ้านบางชนิดเพ่ือ

การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพรอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1) 

7. การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของแผ่นไฮโดรเจนแบบเนื้อแนน่และเนือ้พรุนที่ย่อยสลายได้จากแป้ง

ข้าวเจ้าและคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส 

8. แบบแผนการแสดงออกของยีน เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปากมดลูก 

9. การพัฒนาวัสดุผสมสารก่ึงตัวน าชนิดพี-พอลิเมอร์เจลเพ่ือสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
 

โครงการ Seed Money 

1.  โครงการคัดกรองสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กเพ่ือผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ 

2.  โครงการวิเคราะห์หาสารส าคัญและฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้บางชนิด 

3.  โครงการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าร่วมกับการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม

ย่อยสลายอินทรีย์ในบ่อปลา 
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โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

1. การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันโรคมะเร็งจากสารสกัดก่ึงบริสทุธิ์ลกูเดือย 

(Coix lacryma-job)  

2. พัฒนาสินค้าไหมไทยสู่มาตรฐานการเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ภายใตโ้ครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

(Green Agricultlure City) 

3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) 

เช่ือมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร-ีดอยปุย-ดอยผาด า 

4. การผลิตและทดสอบวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์ท ามาจากผลแป้งข้าวเจ้าผสมกระดูกเทียมจาก

เปลือกหอยในระดบัห้องปฏิบตัิการ 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าสารสกัดจากแก่นฝางมายับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์อาหาร 

6. ยกระดบัการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยดว้ยการลดต้นทุนและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2558 

7. การประเมินศกัยภาพกจิกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล

ภายใต้โครงการตน้แบบการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง 

8. การพัฒนากระบวนการสกัดน้ ามันกระเทียมประหยัดพลังงานด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 

9. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคารบ์อนฟุตพร้ินท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือมุ่งสู่การเปน็

เมืองลดคาร์บอน ปีท่ี 4 

10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันมะเร็งชนิดต่าง ๆ จากสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์ลูกเดือย (Coix 

lacryma-jobi) ในรูปแบบสารสกัดเด่ียวและผสม (cocktails) 

11. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าระบบค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร โดยใช้เทคโนโลยี Web Based Application 

12. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคารบ์อนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภาคอุตสหกรรม ระยะที ่4 

13. การศึกษาร่างสัญญาเพ่ือจัดท าโครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่และวิเคราะห์โครงข่ายระบบ

ขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหมก่ับแหล่งท่องเท่ียว 

14. การวิเคราะหแ์บบจ าลองด้านการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อการศึกษาออกแบบระบบขนส่ง

มวลชน 

15. พัฒนาผลิตภณัฑ์ไส้กรอกอีสานจากเชื้อโปรไบโอติก 

16. ศึกษาอตัราการหายใจและการผลิตเอธิลีนของช่อดอกและศึกษาการตอบสนองต่อเอธิลีนจาก

ภายนอก 
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การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา    

จากการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ มีผลงานวิจัย  ของ  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยี  ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน  เรื่อง “วิธีการแยกผลึกเมนทอลด้วยการควบแน่นแบบเร็วที่

อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็งของผลึกเมนทอล” ซ่ึงอยู่ในระหว่างกระบวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   
 

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละ MARA University of 

Technology ประเทศมาเลเซีย 

สถาบันฯ ได้จัดสัมมนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร กับ University Technology 

MARA  ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านงานวิจัยของนักวิจัยของ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University Technology MARA ประเทศมาเลเซีย เพ่ือ

                                      ระหว่างนักวิจัยจากสองสถาบัน  โดยมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรระหว่างนักวิจัยจากทั้งสองสถาบันด้วยการน าเสนองานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. Crop science โดย Dr Mohd Yusoff Abdullah (UiTM) 

2. Plant breeding and genetics โดย Prof. Dr. Mohamad Osman (UiTM) 

3. Oil palm plantation mechanization  โดย Dr. Darius El Pebrian (UiTM) 

4. Rice production technology โดยDr. Boonrak Phanchaisri (CMU) 

5. Traditional fermented Soybean products โดย Mr. Rewat Pongpisuthinan (CMU) 

6. Tropical flower production โดย Dr. Chaiartid Inkham (CMU) 

7. Renewable energy research in thermal system research unit   

โดย Prof. Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat (CMU) 

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ได้ศึกษาดูงาน ณ แปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

ฝึกอบรมแม่เหียะ  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และโครงการหลวงอินทนนท์  
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รูปภาพโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 

MARA University of Technology ประเทศมาเลเซีย 

ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้

เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ MARA University of Technology ประเทศมาเลเซีย โดยการ

สนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

- วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เดินทางไป MARA University of Technology ,Pahang Campus. 

เพ่ือเข้าพบผู้บริหารของ MARA University of Technology, Pahang Campus MARA University of Technology, 

Pahang Campus ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน 

Palm oil, Rubber,  Plant Pathology, Organic Compose, Organic Farming,  crop physiology, Tissue culture 

และ Agriculture Engineering  และดูการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

- วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เดินทางไป Faculty of Plantation and Agro- technology, MARA 

University of Technology  ซ่ึงเป็นส่วนงานภายใต้ MARA University of Technology  เพ่ือพบผู้บริหาร และ

เดินทางไป MARA University of Technology, Melaka Campus ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและการจัดการทางการเกษตร  
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- วันที่ 12 มิถุนายน  2558 ร่วมพิธี Signing of Memorandum, of Understanding between 

National and International Industry and University  ณ Bilik LPU, Tingkat 7,Canseleri UiTM Shah Alam. 

- 13 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ MARA Universiti Teknologi ณ Faculty of Plantation and Agro- technology 

โดยการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง Faculty of Plantation and Agro- technology กับ STRI CMU และ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ประเทศมาเลเซีย  

 

 
รูปภาพโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 

MARA University of Technology ประเทศมาเลเซีย (ตอ่) 
 

แขกเย่ียมสถาบันฯ 

1. แขกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ตามที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการน้ าในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก

การเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ า  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าของเข่ือนภูมิพล

และสิริกิติ์เพ่ือบรรเทาและป้องกันผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ าอันเนื่องมาจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ในการนี้ทางสถาบันฯ ได้เชิญคณาจารย์จาก China Three Gorges University ซ่ึง

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังน้ าและดูแลเข่ือนสามผา (the Three Gorges Dam) มา

แลกเปล่ียนความเห็น  และหารือเพ่ือวางแผนท างานวิจัยร่วมกันในอนาคต  ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 

2558 
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รูปภาพแขกเย่ียมจาก China Three Gorges University  
 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์ ผู้อ านวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกจาก United State 

Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) โดยได้รับฟังบรรยาย

จากคุณบาจารีย์  ฉัตรทอง นักวิจัยของสถาบันฯ ในหัวข้อเรื่อง Honey bee and stingless bee in Thailand  เมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ 

 

รูปภาพแขกเย่ียมจาก United State Department of Agriculture, Aninal and Plant Health  

Inspection Service (USDA APHIS) 

 

3.  รองศาสตราจาร ย์  ดร .ธนพร  สุปริ ย ศิลป์  ผู้ อ านวยการ  ไ ด้ ใ ห้การต้ อนรับแขก  

Mr. Benjamin Bentil, General Manager จาก ADOM BIOFUELS AND FOOD PROCESSING LIMITED, GHANA 

โดยได้รับฟังบรรยายจากคุณนิตยา  มหาไชยวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกม

ไหม) ของสถาบันฯ ในหัวข้อเรื่อง การเล้ียงไหมอีรี่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ



 

รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 Annual Report 2015 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

20 

เพ่ือน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังของบริษัท  และต้องการให้ไปอบรมการเล้ียงและผลิตไข่ไหม 

อีรี่ส่งไปประเทศกาน่า  
 

 

รูปภาพแขกเย่ียมจาก ADOM BIOFUELS AND FOOD PROCESSING LIMITED, GHANA 

 

4. สถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกจากร้านเฮือนฝ้ายด้ายงาม อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  และโดยได้รับ

ฟังบรรยายจากคุณนิตยา  มหาไชยวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) ของ

สถาบันฯ เป็นผู้ แนะน า เครื่ องมือส าหรับการผ ลิตเ ส้นด้ายฝ้าย เมื่ อวันที่  18 สิงหาคม 2558   

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ    

 

 

รูปภาพแขกเย่ียมจากร้านเฮือนฝ้ายด้ายงาม อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่   
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5. สถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโดย

ได้รบัฟังบรรยายจากคุณนติยา บุญทมิ ต าแหน่งนักวจิัยช านาญการ เป็นวทิยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การ

พัฒนางานวิจัย” เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

จ านวน 30 คน 

 

รูปภาพแขกเย่ียมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ชัยชนะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย และนักวิจัยสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Dr. Seng Hong, ต าแหน่ง Program Manager for Sensors and 

Device Physics, AFRL/AFOSR/AOARD and Computational EM สังกัด Asian Office of Aerospace Research & 

Development (AOARD); Air Force Office of Scientific Research (AFOSR); Air Force Research Laboratory 

(AFRL) Tokyo, Japan เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับ Sensors and Device 

Physics ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 
 

 

รูปภาพแขกเย่ียมจาก Asian Office of Aerospace Research & Development (AOARD) 
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7. ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ต าแหน่งนักวิจัย(ช านาญการ) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปคณะ

ผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธ์กลาย โดยเทคโนโลยี 

ล าไลออน (Lon Beam Bio Engineering) แก่สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี และพนักงานส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ในวันที 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการ

บรรยาย จ านวน 45 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่ายและบุคลากรที่ไดร้ับรางวัล 

นายวศิน วงศ์วิไล นักวิจัยสถาบันฯ ได้รับรางวัล Best oral 

presentation award for young researcher ซ่ึงน าเสนอเรื่อง 

Analytical chemistry made easy with every day modern IT for flow 

based and downscaling analysis ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

19th International Conference on Flow Injection Analysis and 

related techniques วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka 

เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น 

รศ.ดร.สิทธิพร บุณยนิตย์ ผู้วิจัยหลัก และ ดร.อนุชา รักสันติ (นักวิจัย) ผู้วิจัยร่วม หน่วยวิจัยชีววัสดุ

แพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลระดับดี ในผลงานเรื่อง 

รูปภาพแขกเย่ียมจากส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบรุ ี

 

รูปภาพนายวศิน วงศ์วิไล รับรางวัล 
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“ข้าวฟองสุรดา (Surada Rice Sponge)” ในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2558 จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 

9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

  

 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักวิจัยได้ระดมความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการตาม Cluster วิจัยหลัก 4 Cluster ของ

สถาบันฯ คือ 1. Cluster การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคล าไอออนและล าอิเล็กตรอน 2. Cluster สมุนไพร  

3. Cluster สาหร่าย 4. Cluster ส่ิงทอ มีการด าเนินกิจกรรม 

- ประชุมนักวิจัยพบนักวิจัย เมื่อวันที ่5 กันยายน  2557 ณ ศนูย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อม อาคาร 30 ป ีชั้น 8 ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้นักวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องประชมุชั้น 3 สถาบันฯ จ านวน 6 ครั้ง 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูน้ักวิจัยของสถาบันฯ ตามกลุ่ม Cluster เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 

2558 ณ สิบแสน รีสอรท์ แอนด์ สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

และมีรูปกิจกรรม ดังน้ี 

  

รูปภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวชิาการและการวิจัย 

 

รูปภาพ รศ.ดร.สิทธิพร บณุยนิตย์ และ ดร.อนุชา รักสันต ิ(รับรางวัล) 
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รูปภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวชิาการและการวิจัย (ต่อ) 

 

โครงการสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม และเพ่ือลดความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

ค้างจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยได้ด าเนินการจัดสัมมนาจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาระภาษีงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ มี

ผู้เข้าร่วม จ านวน 244 คน โดยมีวิทยากรในการบรรยายจากส านักงานสรรพากรพื้นที่

เชียงใหม่ 1  

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ ในวันที่ 4 

สิงหาคม 2558 ณ ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วม จ านวน 120 

คน โดยมีวิทยากรในการบรรยายจากส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 

 



 

รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 Annual Report 2015 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

25 

 
 

 

 

 

 
 

รูปภาพโครงการสร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิม่ 
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ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 

สถาบันฯ  มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 1 โครงการ  จ านวนเงิน 

1,000,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 3,496,780 

บาท ซ่ึงสามารถจ าแนกตามแหล่งทุนได้ ดังนี้ 

 

โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน)  ได้แก่ 

โครงการ Green Eri กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม (โลก) 

โครงการ Green Eri  กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม (โลก) เป็นการให้บริการวิชาการด้านส่ิง

ทอที่มุ่งสนับสนุนให้เครือข่ายผู้เล้ียงและผลิตไหมอีรี่  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายส่ิงทอฝ้ายแกมไหม  ได้ขยาย

การเลี้ยงและผลิตสู่กลุ่มผู้ผลิตส่ิงทอและเกษตรกรที่สนใจ  เพ่ือให้การเล้ียงและผลิตไหมอีรี่เป็นกิจกรรมที่สร้าง

รายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการไม่สร้างมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม  รวมถึงสามารถผลิตไหมอีรี่สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน  และเป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวาง  โดยด าเนินการใน 4 แผนงานหลัก  ดังนี้ 

1. แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้การเลีย้งไหมอีรี่ 

1.1 พัฒนาศูนย์สาธิตและอบรมการเลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจรที่บ้านสหกรณ์ 5  ต.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  

ให้เป็นสถานที่จัดแสดงวิธีการเล้ียงไหมอีรี่  การเตรียมพืชอาหาร  และเป็นพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน า

แก่กลุ่มผู้เล้ียงไหมอีรี่ในพื้นที่  รวมถึงจัดการอบรมการเล้ียงและผลิตผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่  

ให้บริการเมล็ดละหุ่ง และต้นมันส าปะหลังแก่เกษตรกรน าไปปลูกเป็นพืชอาหาร 

1.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้ 

- การอบรมการเล้ียงและผลิตไหมอีรี่และศึกษาดูงาน 3 ครั้ง 

- เป็นวิทยากรบรรยายการเล้ียงไหมอีรี่ให้กับกิจกรรมค่ายนักเรียนโรงเรียนแม่เหียะ อ.พร้าว 

จ.เชียงใหม่ 

- คณะผู้น าสภาองค์การชุมชนต าบลจารผัด  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มาศึกษาดูงานการเล้ียง

และผลิตไหมอีรี่ในงานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 11 

1.3 การสนับสนุนวัสดุปรับปรุงโรงผลิตผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหมแก่กลุ่มเล้ียงไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

1.4 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดท าข้อมูลแนะน าการเลี้ยงไหมอีรี่ 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตไหมอีรี่ 

2.1 ส ารวจเกษตรกรและร่วมการประชุมแนะน าการเล้ียงไหมอีรี่ในต าบลป่าเมี่ยง  ต าบลเชิงดอย  

อ าเภอดอยสะเก็ด  และต าบลสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน  มีเกษตรกรเล้ียงไหมอีรี่เพิ่ม 19 ราย 

2.2 เยี่ยมติดตามการเล้ียงไหมอีรี่ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 14 กลุ่ม 
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2.3 อบรมเป็นวิทยากรพี่เล้ียงการผลิตไหมอีรี่ 1 ครั้ง 11 คน 

2.4 การประชุมเครือข่ายผู้ผลิตไหมอีรี่  1 ครั้ง 31 คน 

2.5 การประชุมกลุ่มไหมอีรี่ต าบลป่าเม่ียง 1 ครั้ง 10 คน  

3. แผนงานสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ 

3.1 เตรียมการจัดระบบบริหารงานกลุ่มเล้ียงไหมอีรี่บ้านร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สู่การเป็น

สหกรณ์ผู้ผลิตไหมอีรี่ร่มเกล้า 

3.2 การอบรมทักษะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ 

- การอบรมต้มฟอกกาวและปั่นเส้นไหมอีรี่ 4 ครั้ง จ านวน 70  คน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบลวดลายทอและการเลือกใช้คู่สี” 1 ครั้ง จ านวน 13 

คน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ย้อมสีธรรมชาติ” 3 ครั้ง จ านวน 40 คน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาวไหม” 2 ครั้ง จ านวน 55 คน 

3.3 เป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้

พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ท าให้

ผู้ผลิต OTOP ผ่านเกณฑ์ได้รับการรับรองจ านวน 19 แห่ง 

4. แผนงานประชาสัมพันธ์ 

4.1 จดหมายข่าวฝ้ายแกมไหม  รายไตรมาส  จัดท าทั้งหมด 1,900 ฉบับ  เพ่ือเป็นส่ือกลางส่ือสาร

ให้กับผู้ผลิตส่ิงทอในเครือข่ายฝ้ายแกมไหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ

ที่ได้ด าเนินการ  และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตส่ิงทอของกลุ่ม 

4.2 การจัดแสดงนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 11 “งามไหมอีรี่  แต้มแต่งสามสี น้ าเงิน เหลือง 

แดง” 

4.3 ร่วมประชุมประจ าปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ  และน าเสนอผลงานวิจัยการย้อมสีฟ้าจากเมล็ด

ปิ้งขาวและการย้อมสีเหลืองจากผลดอกพุดจีน 

4.4 จัดท า Roll up ไหมอีรี่ เส้นใยทางเลือกใหม่  และแผ่นพับศูนย์วิชาการฯ ภาษาไทย 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ Green Eri กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (โลก) 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ Green Eri กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (โลก) (ต่อ) 
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โครงการบรกิารวิชาการจากแหล่งทนุภายนอก 

สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการ  จ านวน 7 โครงการ โดยด าเนินการภายใต้ โครงการศูนย์

วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)  จ านวน 3  โครงการ  ด าเนินการภายใต้โครงการ Value 

Chain Unit  จ านวน 3 โครงการ และด าเนินการโครงการภายใต้ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 

โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

2. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่สู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจร 

4. โครงการ Study Trip for tea Value Chain Stakeholder to Northern Thailand 

5. โครงการ On the job Training on Event Management 

6. โครงการ Promotng Agricultural form Myanmar at ThaiFEX 2015 in Bangkok 

7. โครงการการจัดการระบบมาตรฐาน มกษ.9001 ให้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่  

โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการผลติและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรบัผลิตภัณฑช์ุมชน (OTOP) 

โครงการส่งเสริมการผลิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีเป้าหมายที่

จะยกระดับผู้ผลิตชุมชน (OTOP) ระดับ 4-5 ดาว ให้ท าการผลิตที่ใส่ใจกับส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่การคัดเลือก

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจัดการของเสียจากการผลิต ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย   มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าเกณฑ์การประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 3 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  (1) ผลิตภัณฑ์ผ้า  เครื่องแต่งกายจากผ้า และเคหะส่ิงทอ  (2) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และ

เครื่องปั้นดินเผา  (3) ผลิตภัณฑ์ไม้และจักสาน 

2. ท าการประเมินผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เกณฑ์ 7 หมวด  ได้แก่  1)นโยบายและการวางแผนการ

ด าเนินงาน  2)การออกแบบการผลิต  วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์  3)การจัดการกระบวนการผลิต 4)การจัดการ

ผลิตภัณฑ์  5)มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6)การจัดการของเสีย  และ 7)การอนุรักษ์

ทรัพยากรและพลังงาน  ซ่ึงแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่จ าเป็นจะต้องประเมินทุกหมวด หรือทุกข้อ  ข้ึนอยู่กับลักษณะ

การผลิต 

ในปี 2558 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 24 แห่ง  แบ่งออกเป็น  ประเภทผ้าและ 

เครือ่งแต่งกาย 17 แห่ง  เซรามิก 3 แห่ง   ไม้และจักสาน 4 แห่ง  



 

รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 Annual Report 2015 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

31 

โดยโครงการได้จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เกณฑ์ที่ใช้ตรวจ

ประเมิน  เข้าเยี่ยมสถานประกอบการเพ่ือใหค้ าแนะน าทางวิชาการในการปรบัปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์/ลดของเสีย   และจะมีคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ฯ เข้าตรวจประเมินให้คะแนนอย่างเป็นทางการ  

ผลการประเมิน  มีสถานประกอบการผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมจ านวน 19 แห่ง   ดังนี้ 

ระดับดีเย่ียม (G ทอง) 5 แห่ง (ผ้า 3 แห่ง เซรามิก 2 แห่ง) ได้แก่  1.วิสาหกิจชุมชนเปิงใจ๋  2.ห้าง

หุ้นส่วนสามัญก  าปอ  3.กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย 4.เชียงใหม่ศิลาดล  5.หจก.บ้านศิลาดล    

ระดับดีมาก (G เงิน) 5 แห่ง เป็นประเภทผ้าทั้งหมด  ได้แก่   1.กลุ่มตัดเย็บบ้านสันมะนาว 2.นพรัตน์

ส่ิงทอ  3.ห่มฝ้ายลายป่าเกอญอ  4.ผ้าฝ้ายทอมือลายกะเหรี่ยงโบราณ 5.สมบูรณ์ส่ิงทอ    

ระดับดี (G ทองแดง) 9 แห่ง (ผ้า 5 แห่ง เซรามิก 1 แห่ง ไม้และจักสาน 3 แห่ง) ได้แก่ 1.กลุ่มทอผ้า

บ้านปู  2.ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาตินาคอเรือ 3.ผ้าฝ้ายสายรุ้ง 4.หจก.สิรตาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต 5.วิสาหกิจ

ชุมชนแสงระวีผ้าไทย  6.ชวาลทิพย์ แฮนด์ด้ีคราฟท์ 7.ศิลปะบนลานดิน 8.ประเทืองเครื่องเขิน 9.กลุ่มสหกรณ์

พัฒนาอาชีพเมืองพะเยา จ ากัด (ชวาวาด)   

 

 

 
รูปภาพกิจกรรมโครงการส่งเสรมิการผลิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
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2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและผลติไหมอีรี่สู่การสรา้งเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงและผลิตไหมอีรี่สู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือท าการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเล้ียงและผลิตไหมอีรี่แก่เกษตรกร 6 

หมู่บ้านในต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสมาชิกศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน

พ่ึง(ภาฯ) ยามยาก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ 

1. การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับไหมอีร่ี ได้แก่ 

1.) การอบรมเพ่ิมเตมิและศกึษาดูงานการล้ียงไหมอีรี่ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 11 คน 

2.) การอบรมเชิงปฏบิัติการ “การต้มฟอกกาวและปั่นเส้นไหมอีร่ี 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 16 คน 

3.) การอบรมเชิงปฏบิัติการ “การย้อมสีธรรมชาติ” 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 22 คน 

4.) การอบรมเชิงปฏบิัติการ “การแปรรปูผลิตภัณฑ์จากกาวไหมอีรี่”1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 23 คน 

2. การเยี่ยมติดตามและสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การเลี้ยงไหม เช่น ตาข่ายเขียว มุ้งฟ้า ตะแกรงเล้ียง

ไหม และจ่อส าหรับใหห้นอนชักใยท ารังจ านวน 14 คน สนบัสนุนตน้มันส าปะหลงัและเมล็ดละหุ่ง

จ านวน 13 คน กะละมังเคลือบส าหรับใช้ต้มย้อมสีเสน้ไหมให้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านปางแดง 

3. สรุปจ านวนเกษตรกรทีน่ าเทคโนโลยีไปด าเนินงานต่อมีดังนี้ 

1.) เกษตรกรท่ีท าการเลี้ยงไหมอย่างต่อเน่ือง 10 คน 

2.) มีสมาชิกท่ีสามารถปัน่เส้นไหมอีรี่จ านวน 3 คน 

3.) มีสมาชิกท่ีย้อมสีและทอผ้าไหมอีร่ีจ านวน 3 คน 

4.) สมาชิกพร้อมจ าหน่ายรังไหมอีรี่จ านวน 4 คน เปน็รงัไหมเกรด B  

5.) สมาชิกที่เพาะพันธุ์ไข่ไหมอีรี่จ าหน่าย 3 คน 

  

 
รูปภาพกิจกรรมโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่สู่การสร้างเศรษฐกจิพอเพียง 
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3. โครงการการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจร  

โครงการการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีการเล้ียงไหมอีรี่ครบวงจร ได้รับการสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือขยาย

ผลการวิจัยพัฒนาการเล้ียงไหมอีรี่ที่ศูนย์เรียนรู้ส่ิงทอพื้นบ้านวัฒนเสรี ซ่ึงศูนย์วิชาการฯฝ้ายแกมไหมได้

สนับสนุนให้มูลนิธิวัฒนเสรี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงไหมอีรี่ให้กับผู้ผลิตส่ิง

ทอและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในต าบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด าเนินการด้วยงบประมาณจาก

คลินิกเทคโนโลยีในปี 2556 และในปี2558 จะได้ขยายการถ่ายเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ไปยังต าบลอื่นๆ ใน 

อ.แม่ลาว และ อ.เวียงชัย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ 

1. การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียงกบัไหมอีร่ี ได้แก่ 

- การอบรมเชิงปฏบิัติการ “การเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่อย่างถูกวิธี” 2 ครั้ง มีผู้เข้ารว่ม 34 คน 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรปูผลิตภัณฑ์จากกาวไหมอีรี”่1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 32 คน 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การต้มลอกกาวและปัน่เสน้ไหมอีรี่” 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 19 คน 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การย้อมสีธรรมชาต”ิ 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 14 คน 

2. การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากกาวไหมอีรี่เพ่ือหาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ทดลองตลาด 

ได้แก่แชมพู ครีมอาบน้ า และสบู่  พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมในการผลิตและเหมาะสมกับการผลิตใน

ระยะแรก คือสบู่ใสและสบู่ขุ่นผสมโปรตีนไหมอีรี่ แต่งสีจากธรรมชาติดอกอัญชันและฟักข้าว ขั้นตอนที่ต้อง

ด าเนินการต่อไปคือการก าหนดสูตร ด าเนินการขอหมายเลขจดแจ้งจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และออกแบบลักษณะฉลากและบรรจุภัณฑ์และจัดจ าหน่ายต่อไป 

3. ติดตามและตรวจเย่ียมกลุ่มผู้เล้ียงไหมอีรี่ทั้งรายเก่าและรายใหม่ร่วมกับทีมงานจากศูนย์ความ

เป็น เ ลิศทาง วิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัย เกษตร ศาสตร์  และศูน ย์ วิชาการฯ ( ฝ้ายแกมไหม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการเล้ียง และประสานงานเพ่ือ

การรับไข่ไหมอีรี่ในพื้นที่ต่างๆดังนี้ บ้านห้วยส้านยาว บ้านหนองเก้าห้อง บ้านท่ามะโอ ต.ดงมะดะ บ้านป่าซาง ต.

โป่งแพร่ อ.แม่ลาว  บ้านจอเจริญและบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
 

 
  รูปภาพกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยกีารเล้ียงไหมอีรี่ครบวงจร  
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4. โครงการ Study Trip for tea Value Chain Stakeholder to Northern Thailand 

โครงการ Study Trip for Tea Value Chain Stakeholder to Northern Thailand มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด

ศึกษาดูงานพื้นที่ปลูกชา โรงงานแปรรูปชา และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมชาใน จ.เชียงรายและ

เชียงใหม่ ให้กับผู้ปลูก ผู้ประกอบการแปรรูปชา และตัวแทนจาก GIZ ประเทศพม่า จ านวน 20 คน  ซ่ึง

ประกอบด้วย 1) ผู้ปลูก และผู้ประกอบการแปรรูปชาจากประเทศพม่า ตัวแทนจาก GIZ ประเทศพม่า และ

ผู้เช่ียวชาญต่างชาติจากสมาคมผู้ผลิตผักและผลไม้ ประเทศพม่า รวมทั้งส้ิน 18 คน  2) คณะผู้จัดการศึกษาดู

งานจาก STRI มช.จ านวน 2 คน โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. สอบถามความสนใจ/ส่ิงที่ต้องการรู้จากการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชาในประเทศไทย เพ่ือจัด

โปรแกรมศึกษาดูงานได้ตรงกับความต้องการ 

2. ร่างโปรแกรมการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชาใน จ.เชียงรายและเชียงใหม่ ปรึกษาผู้ว่าจ้างและ

สรุปโปรแกรมการศึกษาดูงาน 

3. ติดต่อไร่ชา บริษัทที่ท าการแปรรูปชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการนัดหมายการเข้าเย่ียม

ชมศึกษาดูงาน โดยได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

- บริษัทใบชาโชคจ าเริญจ ากัด 

- วิสาหกิจชุมชนสวนชาดอยตุง 

- บริษัทชาฉุยฟงจ ากัด 

- สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- บริษัทชาระมิงค์จ ากัด 

- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. เตรียมการด้านโลจิสติกส์ระหว่างการศึกษาดูงาน เช่น พาหนะระหว่างศึกษาดูงาน โรงแรม 

อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอ่ืนๆ 

5. เตรียมเอกสารประกอบระหว่างศึกษาดูงาน เช่น โปรแกรมการศึกษาดูงาน เอกสารประกอบการ

บรรยาย 

6. รายงานผลการศึกษาดูงาน 
 

 
รูปภาพกิจกรรมโครงการ Study Trip for tea Value Chain Stakeholder to Northern Thailand 
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5. โครงการ On the job Training on Event Management 

  โครงการ On the job Training on Event Management มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับองค์กรพันธมิตรของ GIZ โดยการจัดฝึกอบรมในเรื่องการบริหารจัดการงานประชุมและอีเวนทต์่างๆ ให้กับ

เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตและผู้ ส่งออกผักผลไม้และดอกไม้ของพม่า และสมาพันธ์หอการค้าและสภา

อุตสาหกรรมประเทศพม่า นอกจากนี้ยังฝึกอบรมในเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเช่นการเตรียมการประชุม สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการทีก่ าลังจะมข้ึีน และการวางแผนการด าเนินงานในองค์กรผู้เข้าร่วมฝกึอบรมประกอบด้วย 1)เจ้าหน้าท่ี

และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศจากสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกผักผลไม้และดอกไม้ของพม่า และสมาพันธ์

หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมประเทศพม่า (MFFVPEA)   2)เจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศจาก

สมาพันธ์หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมประเทศพม่า (UMFCCI)   3)ผู้ฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

รวมทั้งสิ้น 15 คน   โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1. ค้นหาความท้าทายที่องค์กรพันธมิตรของ GIZ พบมากที่สุดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอีเวนท์ 

2. จัดการฝึกอบรม (6 วัน) เกี่ยวกับหน้าท่ีและการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานอี

เวนท์ให้กับเจ้าหน้าท่ีจาก MFFVPEA และ UMFCCI 

3. แนะน าขั้นตอนการเตรียมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการมะม่วงให้กับเจ้าหน้าที่ MFFVPEA 

4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงเวบไซต์ของ MFFVPEA 

5. จัดท ารูปแบบประมาณการงบประมาณให้กับ MFFVPEA เพ่ือใช้กับโครงการร่วมที่ได้เงินทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

6. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ MFFVPEA ในการจัดท าประมาณการงบประมาณส าหรับการจัดงาน Mango 

Festival 2015 

7. ออกแบบจัดท าตารางเพื่อใช้ในการตรวจติดตามกิจกรรมรายไตรมาสของ MFFVPEA 

8. ออกแบบจัดท าตารางแผนกิจกรรมของ MFFVPEA รายปี/ครึ่งปี 

9. ให้ค าแนะน าอื่นๆ 

 

6. โครงการ Promoting Agricultural form Myanmar at ThaiFEX 2015 in Bangkok 

  โครงการ Promoting Agricultural form Myanmar at ThaiFEX 2015 in Bangkok มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเตรียมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ส่งเสริมและแนะน าสินค้าเกษตรจากประเทศพม่าในงานแสดงสินค้า 

ThaiFEX 2015 ระหว่างวันนี้ 20-24 พฤษภาคม 2015 พร้อมกับจัดศึกษาดูงาน 1 วัน ที่ห้องปฏิบัติการทาง

อาหาร และ/หรือบริษัทแปรรูป/ส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตมะม่วงและชา ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมประกอบด้วย 1)ตัวแทนจากสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกผักผลไม้และดอกไม้ของพม่า และสมาพันธ์

หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมประเทศพม่า (MFFVPEA) 2)สมาชิกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกผักผลไม้และ

ดอกไม้ของพม่า และสมาพันธ์หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมประเทศพม่า (MFFVPEA) ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า
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ร่วมวางแสดงสินค้าในงาน ThaiFEX 2015  3)ตัวแทนจาก GIZ Myanmar  4)ที่ปรึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 8 คน  โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดการฝึกอบรม 1 วันที่ MFFVPEA ประเทศพม่าให้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมวาง

แสดงสินค้า เรื่องการเตรียมความพร้อมส าหรับงาน ThaiFEX 2015 และเทคนิคการขาย 

2. คัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และจัดการศึกษาดูงานจ านวน 1 วันก่อนงาน ThaiFEX 2015 

ให้กับคณะจากประเทศพม่า 

3. ติดต่อประสานงานการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (เช่น Roll-ups, โปสเตอร์) ที่ใช้ส าหรับงาน 

ThaiFEX 2015 

4. ติดต่อกับผู้ซ้ือ จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ก าหนดตารางพบปะเจรจา

การค้าระหว่างงาน ThaiFEX 2015 

5. ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางในประเทศไทย(โรงแรม ตั วเครื่องบิน รถ

รับส่งระหว่างศึกษาดูงาน)  

6. ให้ความช่วยเหลือบริษัทที่มาออกงานแสดงสินค้าในระหว่างการพบปะเจรจาธุรกิจ การ

น าเสนอสินค้า และระหว่างการท าการทดสอบความชอบส่วนบุคคลเปรียบเทียบระหว่าง

มะม่วงไทยและมะม่วงพม่า  

7. ประเมินผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ThaiFEX 2015 

  

 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ Promoting Agricultural form Myanmar at ThaiFEX 2015 in Bangkok 
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7. โครงการการจัดการระบบมาตรฐาน มกษ.9001 ให้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง  

จ.เชียงใหม่  

โครงการการจัดการระบบมาตรฐาน มกษ.9001 ให้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง  

จ.เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบบการปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน มกษ.9001 หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ที่ส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร ข้ึนใหม่  เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตมะม่วงแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตมะม่วงและเป็นการเตรียม

ความพร้อมและยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐานมกษ.9001  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ 

1. การปรับปรุงและรักษาความสะอาด เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพสวนมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรู โดยใช้วิธีการทางเขตกรรม และการใช้

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในระยะเวลาที่เหมาะสมตามแนวทางของระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

(Integrate Pest Management : IPM) 

2. การฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการผลิตมะม่วงภายใต้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้มีความ

สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน มกษ. 9001ที่ก าหนดข้ึนใหม่ 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐาน มกษ.9001 และ

การเตรียมเอกสารเพื่อย่ืนขอการรับรองตามระบบ 

 

 
รูปภาพกิจกรรมโครงการการจัดการระบบมาตรฐาน มกษ. 9001 ให้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต าบลแม่หอพระ 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการบรกิารวิชาการอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ  ได้แก่ 

1. การจัดนิทรรศการผ้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า “Natural Tex” ทีแ่กลลอร่ี NOZAWA จังหวัดเกียวโต 

ประเทศญีปุ่่น 

การจัดนิทรรศการผ้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า “Natural Tex” ในระหว่างวันที่ 12-22 กันยายน 

2558 สืบเนื่องจากศูนย์วิชาการฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตส่ิงทอในเครือข่ายท าการผลิตส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติ 

ย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัยของผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค ซ่ึงตรงกับความนิยมของผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่นที่จะมาซ้ือผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมเป็น

ประจ า จึงมีความต้องการน าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงนิทรรศการที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ จัดแสดง

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักในประเทศญ่ีปุ่น และได้ติดต่อแกลลอรี่แสดงงานศิลปะที่เป็นช่องทางน า

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอไปจัดแสดงในปีต่อไป 

สถานที่จัดแสดงแกลลอรี่ NOZAWA เป็นบ้านไม้เก่าแบบดั้งเดิมของเมืองเกียวโตมีอายุ 80 ปี 

เทศบาลเมืองเกียวโตให้อนุรักษ์เป็นบ้านโบราณ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ จึงเหมาะสมกันดีกับผ้าทอมือสี

ธรรมชาติ ทั้งนี้ที่แกลลอรี่มีอุปกรณ์ เช่น แคร่ไม้ไผ่ ฉากไม้ส าหรับกั้นห้อง บานพับไม้ส าหรับแขวนผ้า ช่วยให้การ

จัดตกแต่งง่ายข้ึนและเป็นแนวเดียวกัน เหมือนการจัดผ้าโชว์ในบ้าน ได้บรรยากาศสบายๆ ในระหว่างที่มีแขกมา

ชมผ้าทางแกลลอรี่ได้ชงชารับรองแขกพร้อมขนมหรือผลไม้ ท าให้แขกมีเวลานั่งชมผ้านานข้ึน เพ่ิมโอกาสในการ

ขายด้วยเช่นกัน 

การจัดกิจกรรม 

1.) การจัดแสดงผ้า ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น.

โครงการได้น าผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่อของ ผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว ผ้า

กลางโต๊ะ ผ้าประดับผนัง และเส้ือผ้าส าเร็จรูป ที่ถักทอจากไหมอีรี่ และฝ้ายสีธรรมชาติ(สี

น้ าตาล สีเขียวที่ไม่ย้อมสี) จากกลุ่มผู้ผลิตจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก แพร่ น่าน 

พะเยา และเชียงใหม่ รวม 200 กว่าช้ิน มีผู้มาชมงาน  115 คน 

2.) การจัด work shop งานประดิษฐ์พู่ห้อยโทรศัพท์และพวงกุญแจ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-

20 กันยายน 2558 เพ่ือจูงใจให้คนอยากมาท ากิจกรรมนอกบ้านในวันหยุด ซ่ึงมีแม่บ้านมาชม

ผ้าพร้อมกับร่วมท าพู่ห้อยทั้งสองวันรวม  22 คน 
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รูปภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการผ้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า “Natural Tex”  

ที่แกลลอร่ี NOZAWA จังหวัดเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเหด็โคนน้อยในระบบโรงเรือนส าเร็จรูป” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือนส าเร็จรูป  เป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรม “การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม” ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ สู่ชุมชน 

2. เพ่ือให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือขยายเครือข่ายด้านการบริการวิชาการชุมชน 

โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 37 คน และมีรูปภาพจากกิจกรรม ดังนี้ 

 
รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือนส าเร็จรูป” 

 



 

รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

  Annual Report 2015 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

41 

รูปภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม   ซ่ึงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ร่วมท าบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน  

 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 

 ตักบาตรเทโวโรหณะ และตักบาตรวันส าคัญต่าง ๆ 

 ร่วมท าบุญหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา  

 จัดประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง 

 จัดกิจกรรมด าหัวผู้บริหาร  ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ร่วมท าบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   

 จัดกิจกรรมท าบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 

 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  

 รักษาสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสถาบันฯ 

 จัดโครงการกระดาษรีไซเคิล น ากระดาษที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานใหม่ 

 จัดโครงการปิดหน้าจอและเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการพักกลางวัน และหยุดการใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ชั่วคราว 

 รณรงค์ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ในปี 2558 เป็นปีแรกที่ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า 

CMU-EdPEx  ซ่ึงเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาข้ีน ให้สามารถสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงาน

ของส่วนงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ทั้งในส่วนของ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผู้ส่งมอบ (Stakeholder) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) และลูกค้า 

(Customer)  เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของส่วนงานสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน 

โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1  ส่วนงานประเมินตนเองด้วยโครงร่างองค์กร เพ่ือค้นหาสารสนเทศที่อาจขาดหายไป และมุ่งเน้นที่

ความต้องการ ข้อก าหนดและผลลัพธ์การด าเนินการที่ส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 2  ส่วนงานประเมินตนเองโดยตอบค าถามข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-6 และแสดง

ผลลัพธ์ในหมวด 7 

ซ่ึงแผนการตรวจประเมินในปีแรกนี้ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย 

ท าการตรวจประเมินส่วนงานและให้ข้อเสนอแนะโดยยังไม่มีการให้คะแนน ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ แนวทาง CMU-EdPEx (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด) จ านวน 9 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 เมษายน 2558 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 4 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 6 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 7 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 8 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

 ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพกับส่วนงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย วันที่ 23 

มิถุนายน 2558  ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น 

ผู้จัด) 

 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ EQD KM Day กับส่วนงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  

ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัด) 
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 จัดกิจกรรมประชุมคณะท างานประกันคุณภาพของสถาบันฯ จ านวน 5 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  วันที่ 6 มกราคม 2558  มีผู้เข้าร่วม 17 คน  ในหัวข้อ ช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพ ปี 

2558 และสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 

CMU-EdPEx เรื่อง โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7

และจัดท ารายงานการประเมินตนเองรูปแบบ CMU-EdPEx ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (1 ฉบับ) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  มีผู้เข้าร่วม 17 คน ในหัวข้อ สร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียน

เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx และระดมความคิดเห็นทบทวน

โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  มีผู้เข้าร่วม 18 คน ในหัวข้อ ระดมความคิดเห็นทบทวนโครงร่าง

องค์กร (Organization Profile : OP) และ ผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารประจ าสถาบันฯ และระดมความคิดเห็นการจัดท าข้อมูล การประเมินสภาพ

ปัจจุบันขององค์กร ตามรูปแบบ CMU-EdPEx   

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  มีผู้เข้าร่วม 18 คน  ในหัวข้อ คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557 (The 2013-  2014 Education Criteria for 

Performance Excellence) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดมความคิดเห็น

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง CMU-EdPEx หมวด 1-7  

ครั้งที่ 5 วันที่ 14 สิงหาคม 2558  มีผู้เข้าร่วม 19 คน  ในหัวข้อ พิจารณาเบื้องต้น (ร่าง) รายงานการ

ประเมินตนเอง CMU-EdPEx หมวด 1-7 

 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง จ านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 20, 25, และ 27 

สิงหาคม 2558 ตามล าดับ มีผู้เข้าร่วม 20 คน  ในหัวข้อ 

 -พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง CMU-EdPEx หมวด 1-6  

 -ทบทวนโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 

 -ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง  

 จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง CMU-EdPEx ฉบับสมบูรณ์ (1 เล่ม) 

 จัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ หัวข้อ 

“งานประกันคุณภาพ”  โดยบุคลากรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันภายในสถาบันฯ และมีการเช่ือมต่อระบบกับ

หน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกอ. และ สมศ. 
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รูปภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     คณะผู้จัดท า 
    

  รวบรวมและเรียบเรยีง นางศิริพันธ ์ นาคศรี 

    

ที่ปรกึษา รศ.ดร.ธนพร  สุปรยิศิลป์ แหล่งข้อมูล งานบริหารทั่วไป 

 ผศ.ดร.สุคนธ์  ประสิทธิ์วัฒนเสรี  งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 ผศ.ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 นางปรานอม  ก้านเหลือง  ศูนยว์ิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

    

  ภาพประกอบ/เผยแพร่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
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 หน่วยนโยบายและแผน  งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


