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สารบัญ 

  

ก สารจากประธานคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข สารจากผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

 ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัสถาบนั 

1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปรชัญา ปณิธาน คา่นิยม วฒันธรรมองคก์ร 
2 ยุทธศาสตร์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2561-2565) 
3 ประวติั 

4 คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 คณะกรรมการบริหารประจ าสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5 บุคลากร 
8 แผนภูมิโครงสรา้งการบริหาร 

  

 ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงาน 

9 ดา้นการวิจยั 

9 ผลงานเชิงประจกัษ์ (นวตักรรมวิจยั) 
9 - นวตักรรมเทคโนโลยีการชกัน าใหเ้กิดการกลายพนัธุด์ว้ยล าไอออนพลงังานต ่า 

10 - นวตักรรมเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย 
11 กิจกรรมเชิงรุกดา้นการวิจยั 
13 โครงการวิจยัท่ีไดร้ับทุน 

14 โครงการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรเ์ชิงรุกมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

18 ความร่วมมือดา้นการวิจยักบัอทุยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

21 กิจกรรมที่ มหาวิทยาลยัมอบหมาย 

22 การตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 

29 ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม 

29 โครงการบริการวิชาการ 
29 การถา่ยทอดผลงานวิจยัของสถาบนัฯ 
31 กิจกรรมจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

33 หลกัสูตรฝึกอบรม 

34 การบริการทางวิชาการ/การวิเคราะห/์การบริการอุปกรณวิ์จยั 

38 ดา้นการบริหารจดัการ 
38 คุณธรรมและความโปร่งใส 

39 การพฒันาบุคลากร 
40 งบประมาณ 



 

  รายงานประจำป ี2563 สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 Annual Report 2020 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 

 

 

 

 
  
 

42 การบริการงานวิจยัแบบ One Stop Service 

43 การด าเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ ์COVID-19  
47 การพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

49 การส่ือสารองคก์รและเผยแพร่ผลงานวิจยั 

51 การจดัการองคค์วามรูแ้ละงานวิจยั (KM) 

53 การพฒันาองคก์รตามแนวทาง CMU-EdPEx 

55 การบริหารความเส่ียง 
56 การควบคุมภายใน 

56 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

59 การประชุมพฒันางาน/กิจกรรมพิเศษ 
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วัฒนธรรมองค์กร           STRI 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 เกีย่วกับสถาบัน 



 

รายงานประจำป ี2563 สถาบนัวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 Annual Report 2020  Science and Technology  Research Institute, Chiang Mai University 

2 

 
 

 
 



 

รายงานประจำป ี2563 สถาบนัวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 Annual Report 2020  Science and Technology  Research Institute, Chiang Mai University 

3 



 

รายงานประจำป ี2563 สถาบนัวิจัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 Annual Report 2020  Science and Technology  Research Institute, Chiang Mai University 

4 

คณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตรุสิทธา 
กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.ธนียา  เจตยิานุกรกลุ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
กรรมการ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผศ.สรุพงษ์  เลิศทัศนีย ์

กรรมการ 
- คณะกรรมการบรหิารสถาบันการจัดการ

เทคโนโลยี และนวตักรรมเกษตร สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

- ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
สวทช.ภาคเหนือ 

ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี

กรรมการ 
- กรรมการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอนเตอรไ์พรส์ จำกัด (มหาชน) 
- ศาสตราจารย์เกียรติคณุ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 
ประธานกรรมการ 

- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคณุวุฒิ 

ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน ์

กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหารกลุม่บรษิัท ตนานุวัฒน์ จำกัด 
- ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
- คณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคประชาชน สำนักงานท่ีดินเชียงใหม่ 
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คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บุคลากร 

สายวิชาการ (นักวิจัย) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปรานอม  ก้านเหลือง 
เลขานกุารสถาบัน 

ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตรุสิทธา 
ผู้อำนวยการ 

ผศ.ดร.ธนียา  เจตยิานุกรกลุ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

จากซ้ายไปขวา 
ดร.สริิญญา ทายะ         ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ดร.จไุรรตัน์ โขงรัมย์       ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ดร.วิลาวัลย์ คำปวน       หน่วยวิจัยสรรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
ดร.ถกลวรรณ ศิรสิวัสดิ์   หน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ดร.ดลพร ดาราณรงค์    ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากซ้ายไปขวา 
ดร.คมสันต์ เรืองฤทธิ์     หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหรา่ยและแพลงก์ตอน 
ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี  หน่วยวิจัยเทคโนโลยลีำอนุภาคและพลาสมา 
ดร.จริณัทฐ์ เตชะรัง       ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ดร.เสวต อินทรศริิ         หน่วยวิจัยเทคโนโลยลีำอนุภาคและพลาสมา 

จากซ้ายไปขวา 
ดร.วศิน วงศ์วิไล         ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห ์
ดร.รตัชยุดา กองบุญ    หน่วยวิจยัเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ 
ดร.วาสนา คำโอภาส    หน่วยวิจยัระบบทางอุณหภาพ 
ดร.อนุชา รักสันติ        หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม 
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สายปฏิบัติการ 

 
 

 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปรานอม  ก้านเหลือง 
เลขานุการสถาบัน 

จากซ้ายไปขวา 
ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์  หน่วยวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารพื้นบ้าน 
ดร.สภุกิจ ไชยพุฒ            หน่วยวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารพื้นบ้าน 

จากซ้ายไปขวา 
ดร.ชัยอาทิตย์ อ่ินคำ       หน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 
นายพงศธร ธรรมถนอม   ศูนย์วิจยั นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

จากซ้ายไปขวา 
นางสาวทิพย์ ศิริวรรธนาภา   พนักงานปฏิบัติงาน  

หน่วยบริการวิชาการและทรัพย์สนิทางปัญญา 
นางมัณฑนา จุ่มป ี  พนักงานปฏิบัติงาน   

หน่วยนวัตกรรมและธุรกิจสัมพันธ์ 
นางสุมัทนา ปังประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ ์   

นางนิภาพร ภมรฉ่ำ  พนักงานปฏิบัติการ  
หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา พนักงานปฏิบัติงาน   
หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากซ้ายไปขวา 
นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น พนักงานปฏิบัติงาน  

หน่วนสารบรรณ-ธุรการ 
นางศิริพันธ์ นาคศร ี พนักงานปฏิบัติงาน  

หน่วยนโยบายและแผน 
นางสาวจารณุี แก้วทอง พนักงานปฏิบัติงาน  

หน่วยบริหารงานบุคคล 
นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต ์ พนักงานปฏิบัติงาน 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
นางวรารินทร์ คิดการงาน พนักงานปฏิบัติงาน  

หน่วยสื่อสารองค์กร 
นายสุรยิันต์ อ้ายเสาร ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำนาญการ   

หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
นายศักดิ์ศรี หม่องรอบ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
 

จากซ้ายไปขวา 
นางสาวชไมพร ปญัญารังษี          นักการเงินและบัญชี   

       หน่วยการเงินและบัญชี 
นางสาวสุชาดา กลุธง          นักการเงินและบัญชี   

       หน่วยการเงินและบัญชี 
นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรสีุไท  พนักงานปฏิบัติงาน  

       หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 
นางสาวพรรณี ศรีเรือน        นักการเงินและบัญชี 

       หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสด ุ
นางอรุณี ลิ่วเกยีรต ิ        พนักงานปฏิบัติงาน   

       หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 
นางปสุตา สุวรรณคีร ี        นักการเงินและบัญชี  

       หน่วยการเงินและบัญชี 
นายอุทัย จิณะมูล         พนักงานขับรถยนต์ ส.1   

       หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 

จากซ้ายไปขวา 
นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา   พนักงานปฏิบัติงาน   

ปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
หน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต ์

นายโฉม ทองเหลื่อม พนักงานช่าง  
   หน่วยวิจัยเทคโนโลยลีำอนุภาคและพลาสมา 
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ด้านการวิจัย 

สถาบันฯ ได้ดำเนินพันธกิจหลัก เพ่ือให้เกิดการวิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐาน  

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ในรอบปีที่ 
ผ่านมามีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ผลงานเชิงประจักษ์ (นวัตกรรมวิจัย) 
1. นวัตกรรมเทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  โดยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพ่ือให้ได้
ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ได้ข้าวพันธุ์ใหม่มากกว่า 150 สายพันธุ์และได้นำไปส่งเสริมการเพาะปลูกใน 
16 จังหวัด ทั้งในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันตก คือ   1) ข้าวหอมเพ่ือการบริโภค 
(มช 10-1 หรือ FRK-1) ที่มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม  2) ข้าวเพ่ืออุตสาหกรรมแป้ง  (ศฟ 10-5 
หรือ MSY-4)  3) ข้าวเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23) เพ่ือแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิต 

ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ  ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว โดยได้รับการจดทะเบียน
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ 
 

1) ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 6) ข้าวเหนียว ศฟ 10-2 
2) ข้าวเจ้า ศฟ 10-1 7) ข้าวเหนียว ศฟ 10-4 
3) ข้าวเจ้าหอม ศฟ 10-3 8) ข้าวเหนียว ศฟ 10-6 
4) ข้าวเจ้า ศฟ 10-5 9) ข้าวเจ้าก่ำ ศฟ 10-9 
5) ข้าวเจ้า ศฟ 10-7 10) ข้าวเจ้าก่ำ ศฟ 10-11 

 

นอกจากนี้   ยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
พัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าว FRK-1 ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 และข้าวสังข์หยด
พัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ไปทดลองปลูกที่จังหวัดราชบุรี  และเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 
2566)  และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านข้าวเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566) เพ่ิมอีก 15 
จังหวัด ภายใต้ มช.-ราชบุรี โมเดล ดังนี้ 

 

1) อุตรดิตถ ์ 6) พระนครศรีอยุธยา 11) สิงห์บุรี 
2) แพร่ 7) อ่างทอง 12) ลพบุรี 
3) สุโขทัย 8) ชัยนาท 13) ปราจีนบุรี 
4) กำแพงเพชร 9) ปทุมธานี 14) พิจิตร 

5) พิษณุโลก 10) สระบุรี 15) กาญจนบุรี 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
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จากผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ “นวัตกรรมเทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ” ได้ยื่นจด
ทะเบียนคุมครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 

1) ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 
2) ข้าวเจ้า ศฟ 10-5 
3) ข้าวเจ้า ศฟ 10-7 

ทั้งนี้  เพ่ือมิให้ผู้อ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตนำพันธุ์ข้าวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ และยังมีการบันทึกลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าว  

แต่ละสายพันธุ์ไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์อีกด้วย  จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีกระตุ้นการกลายพันธุ์ด้วย 

ลำไอออนพลังงานต่ำที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้มีการตีพิมพ์ ในปี 2563 ได้แก่ 

Kongmon, E.; Jitvisate, M.; Panchaisri, B.; Techarang, J.; Thumanu, K.; Rimjaem, S. (2020). Classification 
of ion-beam-induced traits in Thai jasmine rice mutants using synchrotron radiation FTIR 
microspectroscopy.  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms. 465 : 37-41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ

ป ระ เท ศ ไท ย ไร้ห ม อกค วัน  ได้ รั บ ก ารสนั บ สนุ น งบ ป ระม าณ จาก ส ำนั ก งาน การวิ จั ย แห่ งช าติ  (วช .)   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล เป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ วช. เครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เป็น Platform การตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ข้อมูล
กับประชาชนอย่างทันท่วงที  เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลและการรายงานผลคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะปริมาณ PM2.5, 
PM10 และ Air Quality Index มีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบ ทำให้ขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล  
ทั้งการตรวจวัด การแปรผล และการให้คำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจยาก 
อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เชื่อถือข้อมูล และยังได้เพ่ิมเติมข้อมูล เช่น การคาดการณ์สถานการณ์
ล่วงหน้า 1 - 3 วัน เพ่ือให้สามารถเตรียมการปฏิบัติล่วงหน้าทั้งในภาคหน่วยงาน และภาคประชาชน   ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การสร้างนวัตกรรม และรูปแบบ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน  
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิด Circular Economy เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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กิจกรรมเชิงรุกด้านการวิจัย 

1. จัดกิจกรรม Forum ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การประชุมเพ่ือบูรณาการงานวิจัยร่วมกันกับคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และการจัดประชุมในพ้ืนที่ที่มีประเด็นปัญหา  
ความต้องการของชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ (ITAP) ในลักษณะการประชุมแบบบูรณาการงานวิจัยร่วมกับ Stakeholder 
และการนำผลงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ ให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยในการยื่น
เสนอต่อแหล่งทุนทันต่อความต้องการของแหล่งทุน มีการบูรณาการการทำงาน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ 

สร้างความร่วมมือการทำงานเป็นทีม เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทำงาน ผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันทำให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 

1) นวัตกรรมไม้ไผ่อัดแท่งและอัดแผ่นชะลอการลุกลามไฟเพ่ือใช้ทดแทนไม้ในการก่อสร้าง งบประมาณ
250,000 บาท 

2) แปรรูปไม้ไผ่อัดแท่งและอัดแผ่นเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบถอดประกอบ งบประมาณ 250,000 บาท 
3) การพัฒนาโรงเรือนสตรอเบอรี่แบบปิดที่ปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรม งบประมาณ 5,274,800 บาท 
4) การศึกษาความต้องการ ธาตุอาหารและสภาวะแวดล้อมของพืชผั กตามระยะการเจริญเติบโต 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
5) การพัฒนาวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกเพ่ือการผลิตในโรงเรือนที่ปลอดภัย งบประมาณ 5,000,400 บาท 
6) การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดและติดตามแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรด้วยเทคโนโลยีไอโอที งบประมาณ 

1,826,550 บาท 
7) การผสานเทคโนโลยีโดรนและแบบจำลองไฟป่าในการชิงเผาตามหลักวิชาการ งบประมาณ 24,215,674 

บาท 
 
2. จัดฝึกอบรม Deep tech เพื่อการทำธุรกิจ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์  อาจารย์

ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยในเครือข่ายสถาบันฯ จำนวน 30 คน  เมื่อวันที่ 20-21 
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กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันฯ ผลที่ได้รับทำให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับแนวทางการเปิด 
Startup/Spin off พัฒนาด้าน Deep Tech และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   

 

  
 
3. ดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากรสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการให้ความคล่องตัว โดยมีรูปแบบการให้บริการ ได้แก่  

1) การนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ การจดทรัพย์สินทางทางปัญญา  
2) ส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี/เทคโนโลยีใหม่ สู่ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)   
3) บริการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชน ด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และการวิจัย  
4) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย  
5) ให้บริการพื้นท่ีทำงาน (Co-Working Space)  

มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันฯ 
 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการบูรณาการงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ทางด้าน Smart Farm ร่วมกับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 -4 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน ดังนี้ 

1)  โครงการระบบอัจฉริยะไบโอฟลอค-อควาโปนิคสำหรับการเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 26,342,800 บาท  

2) โครงการการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดธาตุอาหารตกค้างในพืชจากกระบวนการปลูกไฮโตรโปนิกส์
เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย งบประมาณ 1,500,000 บาท  

3) โครงการการพัฒนาระบบคัดแยกผลเชอรี่กาแฟโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ งบประมาณ 
3,027,750 บาท  

4) โครงการโรงเรือนอัจฉริยะความร้อนต่ำเพ่ือเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนที่สูงในเขตภาคเหนือของไทย 
งบประมาณ 3,750,000 บาท  

5) โครงการระบบออกแบบโรงงานผลิตพืชอัจฉริยะแบบหลายโซนที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม ภายใต้
การจัดการแบบคาร์บอนและของเสียเข้าใกล้ศูนย์ งบประมาณ  22,944,000 บาท  
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โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 

สถาบันฯ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 
860,000 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงิน 50,695,056 บาท จำแนกได้ ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
1. ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดถึงบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของผลมะขามป้อมด้วยวิธีการทดสอบเอมส์ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำเชื่อมสับปะรดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะโรคอ้วนลงพุง 
3. การเพาะปลูกข้าว 3 สายพันธ์ุ เพ่ือสร้างเมล็ดพันธ์ุหลักเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเพาะปลูกในจังหวัดราชบุรี

และอุตรดิตถ ์
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือที่มีกลิ่นหอมจากดอกไม้ล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีเอแคปซูเลชั่น 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
1. การพัฒนาบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
2. ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3. ระบบเซนเซอร์ทางเคมีสมัยใหม่สำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของพืชสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ 

วิถีไทย 
4. การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 
5. การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และ/หรือ การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program :  
T-VER) 

6. การจัดทำบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยว (SEEA) ร่วมกับบัญชี
ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) ตามเขตพัฒนาการท่องเทีี่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 

7. ซอสปรุงรสจากรำข้าว 
8. การพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor) 
9. เอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์และลายพิมพ์ดี เอนเอของป่าเฮ่วหมอง (Vernonia amygdalina) และ 

หนานเฉาเหว่ย (Gymnanthemum extensum) 
10. การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ (DustBoy) ใน

ประเทศไทย ภาคใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ระยะที่ 2 
11. การปรับกระบวนการวิธีชักนำการออกดอกเพ่ือผลิตสตอร์เบอร์รีนอกฤดู 
12. การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวเพื่อหาแนวทางการนำเอาวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
13. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน 
14. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ำผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง

บ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือผลักดันให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ปีที่ 2 
15. ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ 
16. กิจกรรมพฒันาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) 
17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟท์เบียร์ด้วยการใช้มอลท์พิเศษจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง 
18. ผลิตภัณฑ์สาโทข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
19. การออกแบบปรับปรุงระบบไอที การบริหารงานระบบคุณภาพ บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด 
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20. การออกแบบปรับปรุงระบบไอที การบริหารงานระบบคุณภาพกระบวนการผลิตลวดตาข่ายและสายพาน 
บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ่ง จำกัด : ระยะท่ี 1 

21. การศึกษาการผลิตหญ้าพลังงาน 4190 ในพ้ืนที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
22. การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ (DustBoy)  

ในประเทศไทย ภาคใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ระยะที่ 3 
 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการนวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเอง ผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern 
Information Technology, Modern IT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล เป็นหัวหน้าโครงการ  
ดำเนินการภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการ
ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy CMU ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้าน
อาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  ซ่ึงมีคู่ความร่วมมือ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สถาบันวิศวชีวการแพทย์  (พัฒนาเครื่อง CMU HealthME) และ BAAK (พัฒนา Software Platform) โดยมี  
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จากนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในยุคระบบสุขภาพดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาซึ่งโจทย์ใน 

การออกแบบ วิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง (CMU Self-Monitoring) โดย มช. และเพ่ือ
บุคลากร มช. 

2. CMU Self-Monitoring เป็นแพลตฟอร์มสร้างเสริมการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือที่ สามารถตอบโจทย์ Life Style สำหรับการป้องกันความเสี่ยง การคัดกรอง 
ความผิดปกติทางสุขภาพในเบื้องต้นด้วยตนเอง ใช้เสริมสร้างพฤติกรรมการติดตามดูแลสุขภาพในการออกกำลังกาย 
การเดิน การนอน ผ่าน Smart devices (smart watch, smart scale, CMU HealthME ) และ Application  
อันจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยในระบบโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) เช่น  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคอ้วน/โรคผอมแห้ง เป็นต้น 

3. ในโครงการนี้ มีการวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง”การสำรวจข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่ งผลการสำรวจจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (จำนวน 522 คน)  
ณ 21 ธันวาคม 2563 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 34% มีความถ่ีในการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
ส่วน 23% ออกกำลังกายเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยมีเพียงบุคลากรจำนวนน้อยที่ออกกำลังกายทุ กวัน (12%)  

แต่บุคลากรที่ไม่ออกกำลังกายมีจำนวนน้อยกว่า (3%) อย่างไรก็ตามบุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความใส่ใจสุขภาพด้วย
การดูแลสุขภาพทุกวัน (32%) และเกือบทุกวัน (33%) โดยมีการใช้ทั้งนาฬิกาอัจฉริยะ (35%) และเครื่องชั่ง
อัจฉริยะ (9%) เพ่ือตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวังตนเองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือด ภูมิแพ้ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
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4. ในแพลตฟอร์มเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง (CMU Self-Monitoring) ประกอบด้วย Application Smart devices 
(smart watch, smart scale, smart phone, CMU HealthME) เชื่อมต่อกัน โดยระบบจะทำการรวบรวมข้อมูล 
(d a ta  sc ien ce ) ราย งาน ผลข้ อมู ล ปั จ จุ บั น แล ะย้ อนห ลั ง  ( repo rt) แจ้ ง เตื อน ระดั บ ภ าวะ เสี่ ย ง  
(risk communication) คาดการณ์ (prediction) โอกาสการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต จากข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลถึงส่วนบุคคล และทำการประมวลผลในภาพรวม จึงเป็นต้นแบบระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ให้กับ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มช. สำหรับการกำหนดเป็นนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 

  

  

  
 

คณะวิจัย ผศ.ดร.ธนียา เจติยานกุรกุล ดร.วาสนา คำโอภาส 
 ดร.นิตยา บุญทิม นายพงศธร ธรรมถนอม 
 ดร.ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ ดร.วศิน วงศ์วิไล 
 ดร.ประทุมพร ยิ่งธงชัย ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย ์
 ดร.อนุชา รักสันต ิ นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา (มกราคม 2563-กนัยายน 2563) 
นักวิจยัเครือข่าย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  
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2. โครงการอาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy diet and balance nutrition in digital era for healthy CMU) ได้รับ
การสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) ด้านบุคลากร ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  2 เชิ งรุก : นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สู งอายุ  ของแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โครงการนี้มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการรับประทานอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม จึงมีภาวะน้ำหนักในช่วงที่เหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพที่ดี
ในการทำงานและการเรียน ส่งผลให้นำพาสู่การสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า  โครงการนี้มี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหลายหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และกองพัฒนานักศึกษา  

การดำเนินงานสำคัญของโครงการ ประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลจากศูนย์อาหารนำร่องจำนวน  
5 ศูนย์อาหาร ได้แก่ ศูนย์อาหารซีเมด โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ โรงอาหาร อมช. โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ และ 

โรงอาหารอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีร้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 ร้าน การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารและการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ มากกว่า 600 รายการ รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบ
อาหาร เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารของเมนูอาหารพร้อมทานที่มีจำหน่าย
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพ่ือให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร รับทราบสถานะและพัฒนาสูตรอาหารของตน
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น 

การพัฒนาแอฟพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่า “กินในมอ (Kin Nai Mor)” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
(Andriod) ซึ่งแอฟพลิเคชันนี้ช่วยสร้างวินัยในการบริโภคที่ดีของนักศึกษา และบุคลากรด้วยตนเอง (self-discipline) 
ในชี วิตประจำวัน  โดยการแสดงผลปริมาณ พลั งงาน น้ ำตาล ไขมัน  และโซเดี ยม ในอาหารที่ บริ โภคใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแจ้งเตือนบุคลากร หากได้รับปริมาณสารอาหารดังกล่าวมากกว่าปริมาณที่สมควรได้รับต่อวัน 
จากนั้นนำแอฟพลิเคชันนี้ไปให้ผู้บริโภคอย่างน้อย 200 ราย ทดลองใช้งาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ต่อการใช้งาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาแอฟพลิเคชันนี้ให้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานมากขึ้น และรองรับ 

การใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Andriod) และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ต่อไป 
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3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมีกลิ่นหอมจากดอกไม้ล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีไมโคร 
เอนแคปซูเลชัน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน) ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ มี
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ธนี ยา เจติยานุกรกุล  เป็นหั วหน้ าโครงการ  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ  
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ผ้าฝ้ายทอมือมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจาก
ดอกไม้พ้ืนถิ่นล้านนาด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชัน และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมี
กลิ่นหอมคงทน  โดยได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้พ้ืนถิ่นล้านนา การ
ตรึงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยบนผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน  การทดสอบความคงตัวของความหอม การ
คัดเลือกผ้าฝ้าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม
และสวยงาม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป การนำผลงาน
ส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติ  และสำรวจการตลาดและแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิด
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายที่มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชัน ได้แก่ 
ปลอกหมอน ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมกลิ่นดอกไม้  และอนุสิทธิบัตรเรื่องกระบวนการตรึงน้ำมันหอม
ระเหยบนผ้าฝ้ายล้านนาด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน 
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ความร่วมมือด้านการวิจัยกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

1. โครงการเครื่องคั่วกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการทำงาน   โครงการ Talent Mobility 
ได้รับทุนอุดหนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
บริษัทรอยัล บลอสซั่ม คอนซัลแตนท์ จากัด ประกอบธุรกิจในการผลิตและแปรรูปกาแฟ  โดยโครงการได้ดำเนินการใช้
ระบบสมองกลในการควบคุมการทำงาน โดยเป็นการนำองค์ความรู้ของนักวิจัยในการสร้าง software ในการควบคุม
เครื่องคั่วกาแฟให้เป็นแบบ AI เพ่ือให้เครื่องสามารถเรียนรู้วิธีการคั่วกาแฟ โดยตรวจสอบจากค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่วัดได้
จากกาแฟ นั่นคือค่าความชื้น ค่าความหนาแน่นและค่าสีของกาแฟ โดยใช้ฐานองค์ความรู้เดิมในการคั่วกาแฟจาก
ผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟ โดยระบบที่จะพัฒนาขึ้นเป็นถังคั่วกาแฟแบบใช้ ลมร้อนในการคั่วกาแฟ ใช้ไฟฟ้า 

เป็นแหล่งพลังงานสำหรับสร้างความร้อน ตลอดจนเครื่องที่สร้างขึ้นเป็นแบบ AI คือใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการ
ทำงาน โดยมีโปรไฟล์การตั้งค่าการคั่วแบบต่าง ๆ นั้น ทำให้ลดความสูญเสียของกาแฟที่เสียจากการคั่วที่ไม่เหมาะสม
และลดระยะเวลาในการหาค่าโปรไฟล์ที่เหมาะสมในการคั่วกาแฟได้ โดยยังสามารถได้กาแฟที่มีรสชาติที่เป็นที่นิยมของ
บุคคลส่วนมาก โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้การยอมรับกาแฟร้อนที่เตรียมจากกาแฟคั่วระดับปานกลางมากที่สุด  
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยเพ่ือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพให้กลุ่มอุตสาหกรรม
กาแฟของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นการเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมอีกด้วย 

ผลการดำเนินโครงการทำให้ได้ต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการทำงาน  
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างงานวิจัยร่วมกับเอกชน กลุ่มคลัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟและกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟ 

ในภาคเหนือ เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือในอุตสาหกรรมกาแฟ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

แสดงหน้าจอเครื่องควบคุมการคั่วกาแฟ  

ต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟแบบอัตโนมัติ  
ที่สามารถค่ัวกาแฟได้ครั้งละ 5 กิโลกรัม 

ต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟแบบอัตโนมัติ  
ที่สามารถค่ัวได้ครั้งละ 1 กิโลกรัม 
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2. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตขนมงาเมิงไตโดยใช้เครื่องมือแบบกึ่งอัตโนมัติ   เป็นงานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ผลิต “ขนมงาเมิงไต” โครงการได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตขนมงาเมิงไตโดยใช้เครื่องมือ 

แบบกึ่งอัตโนมัตินั้นทำให้กระบวนการผลิตขนมงาเมิงไต ซึ่งจะให้ อุณหภูมิในการคั่วอยู่ที่ 50-90 องศาเซลเซียสในการ
กวนน้ำอ้อยและกวนงาจะใช้อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสในการกวนผสมกับน้ำอ้อยใช้เวลาในการกวนผสมรวม
ทั้งหมด 30 นาที โดยจะทำให้มีอัตรากำลังการผลิตและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และยังสามารถผลิตขนมงาเมิงไตได้ 1,000 
ชิ้นต่อชั่วโมง โดยถ้าทำการกวนผสมงาแล้ววางบนโต๊ะตัดจะได้ขนมงา 420 ชิ้น ต่อการตัดบนโต๊ะตัดขนมงาหนึ่งครั้ง  
จะส่งผลให้ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตลง เพ่ิมยอดในการจัดจำหน่ายสินค้าให้เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเป็นการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการผลิตสินค้าชุมชนอีกด้วย   

ผลการดำเนินโครงการทำให้เกิดต้นแบบเครื่องกวนผสมขนมงาเมิงไตและเครื่องตัดขนมงาเมิงไต อย่างละ 1 
เครื่อง  

   
 

 
3. โครงการสร้างเครื่องอัดลำไยอบแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ  เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองพูนฟูดส์ จ.ลำพูน ประกอบธุรกิจ ผลิต-ขายส่ง-ปลีก ผลไม้
อบแห้งทุกชนิด โดยโครงการได้ดำเนินการวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องอัดลำไยอบแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบ
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และใช้สมองกลฝังตัวในการควบคุม ซึ่งจะทำให้เครื่องที่ออกแบบขึ้นใหม่ จะมีวัสดุที่เหมาะสม
สำหรับผลิตอาหาร และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทั้งในด้านความเร็วในการผลิต รวมถึงระบบที่ออกแบบให้ใช้งาน
ง่าย และดูแลรักษาง่ายกว่าเดิม 

ผลการดำเนินโครงการ เครื่องอัดลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถในการทำงานได้เป็นไปตามความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่ต้องการปริมาตรต่าง ๆ ตามขนาดปริมาณน้ำหนักของเนื้อลำไย 

                         
 

เครื่องกวนผสมขนมงาเมิงไต เครื่องตัดขนมงาเมิงไต 

เครื่องอัดลำไยกึ่งอัตโนมัติ วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องอัดลำไย
กึ่งอัตโนมัติ

เนื้อลำไยที่ทำการอัดก้อน 
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4. โครงการการพัฒนาระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะเพื่อการปกป้องและป้องกันการติดเชื้อ เป็นงานวิจัย

ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บริษัท พีเอชซี จำกัด กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทท่ีทำการ
ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล โดยโครงการได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(Products) ระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะ รวมไปถึงกระบวนการ (Processes) และองค์ความรู้ที่ ได้จากการ
ประยุกต์ใช้ระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการติดตามและการ 

ทวนสอบข้อมูลการใช้งานในเครือข่ายสถานดูแลสุขภาพ  งานวิจัยนี้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนำไปสู่การจัดทำเอกสารวิชาการและสิ่งตีพิมพ์จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่  นอกจากนี้
ผู้ประกอบการ tech based enterprise ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสามารถ 

ยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 
 

   
 
 

ต้นแบบระบบจ่ายแอลกอฮอล์อัจฉริยะ 
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กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการประชุมหารือติดตามความ
คืบหน้า “โครงการการผลิตกัญชาและการใช้สารสกัดจากกัญชาเพ่ือทางการแพทย์” การขอใบอนุญาตการวิจัยเกี่ยวกับ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี และหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ บริษัท earth20 (หัวข้อกัญชงและกัญชา), บริษัททรัพยากรน้ำสนาม จำกัด และ บริษัท Asia 
Cannabis (เกี่ยวกับห้อง Lab cannabis/hemp), บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (การปลูกและผลิตน้ำมัน
กัญชาเพ่ือใช้ใน BNH Hospital) บริษัท ลานนาคริสตรัล จำกัด และบริษัท สหพัฒน์ จำกัด  ในการนี้ ผู้อำนวยการ
สถาบันฯ ได้เข้าร่วมดูงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกัญชาเกรดทางการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศแคนาดา 
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การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
สถาบั นฯ  มี การตี พิ ม พ์ ผลงานวิ จั ย ใน บทความวารสารระดับ ชาติ และน านาชาติ ของนั กวิ จั ย 

สถาบันฯ และหน่วยวิจัยเครือข่าย ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 53 ผลงาน ดังนี้  
 

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
1 The effect of nitrogen ion 

implantation on the physical and 
dielectric properties of cobalt-doped 
PZT ceramics 

Benya Cherdhirunkorn; 
Supakorn Surakulananta; Jirapa 
Tangsritrakul; David Hall; 
Saweat Intarasiri 

Results in Physics March 2020 

2 Temperature dependence on 
ferroelectric, energy storage density, 
and electric field-induced strain 
response of lead-free 
Bi0.485(Na0.388K0.097)Ba0.021Sr0.009
TiO3 ceramics 

Jaita, Pharatree; Lertcumfu, 
Narumon; Rujijanagul, Gobwute 

Integrated 
Ferroelectrics 

2 September 
2019 

3 Carcass and meat quality of 
crossbreds of Thai indigenous 
chickens and Rhode Island Red layer 
chickens as compared with the 
purebreds and with broilers 

C. Kaewkot; J. Ruangsuriya;, M. 
Kreuzer; S. Jaturasitha 

Animal Production 
Science 

16 December 
2019 

4 Influence of dietary sodium alginate 
and Pediococcus acidilactici on liver 
antioxidant status, intestinal 
lysozyme gene expression, 
histomorphology, microbiota, and 
digestive enzymes activity, in Asian 
sea bass (Lates calcarifer) juveniles 

Ghasem Ashouri; Nasrollah 
Mahboobi Soofiani; Seyed 
Hossein Hoseinifar; Seyed Amir 
Hossein Jalali; Vahid Morshedi; 
Tooraj Valinassab; Dara Bagheri; 
Hien Van Doan; Mansour Torfi 
Mozanzadeh; Oliana Carnevali 

Aquaculture 
 
 
 
 

 

15 March  
2020 

5 Effects of olive oil on physical and 
mechanical properties of ceramic 
waste-based geopolymer foam 

Narumon Lertcumfu; Kannikar 
Kaewapai; Pharatree Jaita; 
Tawee Tunkasiri; Somnuk 
Sirisoonthorn; Gobwute 
Rujijanagul 

Journal of 
Reinforced Plastics 
and Composites 

February 2020 

6 Quantitative analysis of methane and 
glycolate production from microalgae 
using undiluted wastewater obtained 
from chicken-manure biogas digester 

Thoranit Moungmoon; 
Chatchawan Chaichana; 
Chayakorn Pumas; Wasu 
Pathom-aree; Khomsan 
Ruangrit; Jeeraporn Pekkoh 

Science of the Total 
Environment 

20 April 2020 

7 The effects of berberine powder 
supplementation on growth 
performance, skin mucus immune 
response, serum immunity, and 
disease resistance of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) fingerlings 

Hien Van Doan; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Sanchai Jaturasitha; 
Mahmoud A.O. Dawood; 
Ramasamy Harikrishnan 

Aquaculture 15 April 2020 
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
8 Effects of dietary eucalyptol 

administration on antioxidant and 
inflammatory genes in common carp 
(Cyprinus carpio) exposed to ambient 
copper 

Zohreh Fazelan; Seyyed 
Morteza Hoseini; Morteza 
Yousefi; Mohsen Khalili; Seyed 
Hossein Hoseinifar; Hien Van 
Doan 

Aquaculture 15 April 2020 

9 Effects of dietary monoterpene, 
myrcene, administration on immune- 
and health-related genes expression 
in common carp gill following 
exposure to copper sulfate 

Seyyed Morteza Hoseini; 
Mohsen Khalili; Hamid 
Rajabiesterabadi; Seyed 
Hossein Hoseinifar; Hien Van 
Doan 

Fish and Shellfish 
Immunology 

March 2020 

10 The effect of fishwort (Houttuynia 
cordata) on skin mucosal, serum 
immunities, and growth performance 
of Nile tilapia 

Naphakorn Srichaiyo; Sudaporn 
Tongsiri; Seyed Hossei 
nHoseinifar; Mahmoud A.O. 
Dawood; Maria Ángeles Esteban; 
Einar Ringø; HienVan Doan 

Fish and Shellfish 
Immunology 

March 2020 

11 Classification of ion-beam-induced 
traits in Thai jasmine rice mutants 
using synchrotron radiation FTIR 
microspectroscopy 

Kongmon, E.; Jitvisate, M.; 
Panchaisri, B.; Techarang, J.; 
Thumanu, K.; Rimjaem, S. 

Nuclear Instruments 
and Methods in 
Physics Research, 
Section B: Beam 
Interactions with 
Materials and Atoms 

15 February 
2020 

12 Comparison between linear and non-
linear variable selection methods 
with applications to spectroscopic 
(UV-Vis/NIR) data 

Krongchai, C.; Wongsaipun, S.; 
Funsueb, S.; Theanjumpol, P.; 
Jakmunee, J.; Kittiwachana, S. 

Chiang Mai Journal 
of Science 

January 2020 

13 Algae of bromeliad phytotelmata in 
the Queen Sirikit Botanical Garden, 
Chiang Mai, Thailand 

MAŁGORZATA PONIEWOZIK, 
KRITSANA DUANGJAN, 
JEERAPORN PEKKOH, KONRAD 
WOŁOWSKI 

Phytotaxa 5 February  
2020 

14 Life cycle assessment of maize 
cultivation and biomass utilization in 
northern Thailand 

Titaporn Supasri; Norihiro 
Itsubo; Shabbir H. Gheewala; 
Sate Sampattagul 

Scientific Reports 1 December 
2020 

15 Ginger (Zingiber officinale) extract 
affects growth performance, body 
composition, haematology, serum 
and mucosal immune parameters in 
common carp (Cyprinus carpio) 

Ghasem Mohammadi; Ghasem 
Rashidian; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Saeid Shahbazi 
Naserabad; Hien Van Doan 

Fish and Shellfish 
Immunology 

April 2020 

16 Dietary supplementation of lemon 
verbena (Aloysia citrodora) improved 
immunity, immune-related genes 
expression and antioxidant enzymes 
in rainbow trout (Oncorrhyncus 
mykiss) 

Seyed Hossein Hoseinifar; 
Meysam Shakouri; Hien Van 
Doan; Shafigh Shafiei; Morteza 
Yousefi; Mojtaba Raeisi; Samira 
Yousefi; Ramasamy 
Harikrishnan; Miriam Reverter 

Fish and Shellfish 
Immunology 

April 2020 
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
17 Heat load due to LED lighting of in-

door strawberry plantation 
Chatchawan Chaichana; Parinya 
Chantrasri; Suwit Wongsila; 
Suwimon Wicharuck; Thongchai 
Fongsamootr 

Energy Reports February 
2020 

18 Temperature dependence on 
structure, mechanical and electrical 
properties of bismuth lanthanum 
sodium titanate-modified lead 
zirconate titanate ceramics 

Pharatree Jaita; Parkpoom 
Jarupoom 

Scienceasia March 2020 

19 Synergistic effect of animal oil or 
butter and hydrogen peroxide on 
physical and mechanical properties 
of porous alumino-siliceous materials 

Narumon Lertcumfu; Kannikar 
Kaewapai; Pharatree Jaita; 
Ratabongkot Sanjoom; 
Gobwute Rujijanagul; Tawee 
Tunkasiri 

Scienceasia March 2020 

20 Effect of barium iron tantalate 
incorporation on mechanical, 
electrical, and magnetocapacitance 
properties of modified bismuth 
sodium potassium titanate ceramics 

Pharatree Jaita; Ratabongkot 
Sanjoom; Narumon Lertcumfu; 
Pruchya Malasri; Gobwute 
Rujijangul; Tawee Tunkasiri 

Scienceasia March 2020 

21 Role of ZnO nanoparticle doping on 
depolarization temperature, 
piezoelectric and energy harvesting 
properties of lead-free 
Bi0.5(Na0.84K0.16)0.5TiO3 ceramics 

Supalak Manotham; Pichitchai 
Butnoi; Pharatree Jaita; Doldet 
Tantraviwat; Narongdetch 
Boothrawong; Gobwute 
Rujijanagul 

Materials Research 
Bulletin 

August 2020 

22 Effects of dietary oak (Quercus 
castaneifolia) leaf extract on growth, 
antioxidant, and immune 
characteristics and responses to 
crowding stress in common carp 
(Cyprinus carpio) 

Bilal Ahmad Paray; Seyyed 
Morteza Hoseini; Seyed 
Hossein Hoseinifar; Hien Van 
Doan 

Aquaculture 15 July 2020 

23 Effects of dietary menthol on growth 
performance and antioxidant, 
immunological and biochemical 
responses of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) 

Seyyed Morteza Hoseini; 
AliTaheri Mirghaed; Bilal 
Ahmad Paray; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Hien Van Doan 

Aquaculture 15 July 2020 

24 Determination of albumin, glucose, 
and creatinine employing a single 
sequential injection lab-at-valve with 
mono-segmented flow system 
enabling in-line dilution, in-line 
single-standard calibration, and in-

line standard addition 
 

Kanokwan Kiwfo; Wasin 
Wongwilai; Tadao Sakai; Norio 
Teshima; Kate Grudpan 

Molecules 4 April 2020 

https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/141.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/141.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/142.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/142.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/142.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/142.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/142.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/143.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/143.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/143.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/143.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/144.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/144.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/144.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/144.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/144.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540819313261
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540819313261
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540819313261
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540819313261
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540819313261
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/146.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/147.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/147.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/147.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/147.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/147.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/148.pdf
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
25 The protective effects of dietary 

garlic on common carp (Cyprinus 
carpio) exposed to ambient ammonia 
toxicity 

Morteza Yousefi; Yury 
Anatolyevich Vatnikov; Evgeny 
Vladimirovich Kulikov; Vadim 
Gennadievich Plushikov; 
Stanislav Gennadievich 
Drukovsky; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Hien Van Doan 

Aquaculture 15 September 
2020 

26 The potential benefits of orange 
peels derived pectin on serum and 
skin mucus immune parameters, 
antioxidant defence and growth 
performance in common carp 
(Cyprinus carpio) 

Seyed Mostafa Hosseini; Seyed 
Hossein Hoseinifar; Mohammad 
Mazandarani; Hamed Paknejad; 
Hien Van Doan; Ehab R. El-
Haroun 

Fish and Shellfish 
Immunology 

August 2020 

27 Effects of rearing density and dietary 
tryptophan supplementation on 
intestinal immune and antioxidant 
responses in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) 

Seyyed Morteza Hoseini; 
Morteza Yousefi; Ali Taheri 
Mirghaed; Bilal Ahamad Paray; 
Seyed Hossein Hoseinifar; Hien 
Van Doan 

Aquaculture 15 November 
2020 

28 The synergistic effects of Spirulina 
platensis and Bacillus 
amyloliquefaciens on the growth 
performance, intestinal 
histomorphology, and immune 
response of Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) 

Shady H. Al-Deriny; Mahmoud 
A.O. Dawood; Attia A. Abou 
Zaid; Wael F. El-Tras; Bilal 
Ahamad Paray; Hien Van Doan; 
Radi A. Mohamed 

Aquaculture Reports July 2020 

29 Effects of Azomite enriched diet on 
gonadal steroid hormone levels and 
milt quality indices in Oreochromis 
mossambicus 

Habeeb Ashik Ahamed; 
Mohamed Jamal Mohamed; 
Kantha Deivi Arunachalam; G.I. 
Daru Raiyaan; Mohamed Saiyad 
Musthafa; S. Subeena Begum; 
Hien Van Doan 

Aquaculture Reports July 2020 

30 Nutritional value of brood and adult 
workers of the asia honeybee species 
Apis cerana and Apis dorsata 

Sampat Ghosh; Bajaree 
Chuttong; Michael Burgett; 
Victor Benno Meyer-Rochow; 
Chuleui Jung 

African edible 
insects as alternative 
source of food, oil, 
protein and 
bioactive 
components 

1 January 
2020 

31 Root-zone cooling by cold energy 
from LNG regasification process for 
quality improvement of flower and 
bulb of Hippeastrum 
 

 

C. Inkham; P. Hongpakdee; I. 
Kajornrungsilp; C. Thanamatee; 
S. Ruamrungsri 

Horticulture, 
Environment, and 
Biotechnology 

June 2020 

https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/149.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/149.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/149.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/149.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/150.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/152.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/152.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/152.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/152.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/152.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/153.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/154.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/154.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/154.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/154.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/156.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/156.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/156.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/156.pdf
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
32 Saccharomyces crevices and Bacillus 

spp. effectively enhance health 
tolerance of Nile tilapia under 
transportation stress 

Nantaporn Sutthi; Hien Van 
Doan 

Aquaculture 15 November 
2020 

33 Administration of watermelon rind 
powder to Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) culture under biofloc 
system: Effect on growth 
performance, innate immune 
response, and disease resistance 

Hien Van Doan; Chompunut 
Lumsangkul; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Tran Quang Hung; 
Vlastimil Stejskal; Einar Ringø; 
Mahmoud A.O. Dawood; Maria 
Ángeles Esteban 

Aquaculture 15 November 
2020 

34 Influence of graphene oxide additive 
on physical, microstructure, 
adsorption, and photocatalytic 
properties of calcined kaolinite-based 
geopolymer ceramic composites 

Narumon Lertcumfu; Pharatree 
Jaita; Suwanan Thammarong; 
Suphatchaya Lamkhao; Sujitra 
Tandorn; Chamnan Randorn; 
Tawee Tunkasiri; Gobwute 
Rujijanagul 

Colloids and 
Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects 

5 October 
2020 

35 Effects of TiO2 content and thermal 
parameters on crystallization kinetics 
and mechanical properties of 
phosphate based glass system 

Pratthana Intawin; Surapong 
Panyata; Arnon Kraipok; Tawee 
Tunkasiri; Sukum Eitssayeam; 
Kamonpan Pengpat 

Thermochimica Acta August 2020 

36 Clinical trial of a novel starch-based 
adhesive bandages for medical 
dressing 

Sittiporn Punyanitya; Banyong 
Khantawa; Sakdiphon 
Thiansem; Rungsarit 
Koonawoot; Phanlob 
Chankachang; Somchart 
Suchaitanawanit 

Materials Science 
Forum 

May 2020 

37 Preparation and characterization of a 
new absorbent pad from rice starch 

Sittiporn Punyanitya; 
Sakdiphon Thiansem; Rungsarit 
Koonawoot; Watchara 
Sontichai; Somchart 
Suchaitanawanit 

Materials Science 
Forum 

May 2020 

38 Dietary inclusion of chestnut 
(Castanea sativa) polyphenols to 
Nile tilapia reared in biofloc 
technology: Impacts on growth, 
immunity, and disease resistance 
against Streptococcus agalactiae 

Hien Van Doan; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Tran Quang Hung; 
Chompunut Lumsangkul; 
Sanchai Jaturasitha; Ehab El-
Haroun; Marina Paolucci 

Fish and Shellfish 
Immunology 

October 2020 

39 Thunbergia Laurifolia Lind. extract 
alleviates motor impairments in 
acute MPTP mouse model of 
Parkinsons disease 

Thanasit Chaiwut; Pornarez 
Thaweekhotr; Chanida 
Thongsopha; Noppadol 
Phasukdee; Sumitra 
Gomonchareonsiri; Nitaya 
Boontim; Napuskorn Sanpow; 
Chainarong Tocharus; Ranida 
Quiggins 

Chiang Mai 
University Journal of 
Natural Sciences 

1 July 2020 

https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/157.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/157.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/157.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/157.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/158.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775720306737?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775720306737?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775720306737?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775720306737?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927775720306737?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603120300897?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603120300897?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603120300897?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603120300897?via%3Dihub
https://www.scientific.net/MSF.990.96
https://www.scientific.net/MSF.990.96
https://www.scientific.net/MSF.990.96
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/164.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/165.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/165.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/165.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/165.pdf
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
40 Influence of Al2O3 nanoparticle 

doping on depolarization 
temperature, and electrical and 
energy harvesting properties of lead-
free 0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.06BaTiO3 
ceramics 

Pharatree Jaita; Supalak 
Manothama; Gobwute 
Rujijanagul 

RSC Advances 31 August  
2020 

41 Physical and mechanical properties 
of diatomite/metakaolin - based 
geopolymer for construction 
materials 

Suwanan Thammarong; 
Narumon Lertcumfu; Pharatree 
Jaita; Nuttaporn Pimpha; 
Tawee Tunkasiri; Gobwute 
Rujijanagul; Pruchya Malasri 

Chiang Mai Journal 
of Sciences 

July 2020 

42 Spatial and temporal variations of 
atmospheric PM10 and air pollutants 
concentration in upper Northern 
Thailand during 2006–2016 

Radshadaporn Janta; Kazuhiko 
Sekiguchi; Ryosuke Yamaguchi; 
Khajornsak Sopajaree; Bandhita 
Plubin; Thaneeya 
Chetiyanukornkul 

Applied Science and 
Engineering Progress 

2020 

43 L-lactic acid production by 
lactobacillus salivarius l105 in 
optimized medium and effects of 
sugar concentration 

Boontim, N.; Unban, K.; 
Pathom-Aree, W.; Niamsup, P.; 
Khanongnuch, C.; Lumyong, S. 

Chiang Mai Journal 
of Science 

September 
2020 

44 Clinical trial of rice-based ultrasound 
gel 

Worapat Prachasilchai; Sittiporn 
Punyanitya; Sakdiphon 
Thiansem; Anucha Ruksanti; 
Rungsarit Koonawoot; Phanlob 
Chankachang 

Key Engineering 
Materials 

2020 

45 Novel pressure-sensitive adhesive 
made from glutinous rice flour 

Worapat Prachasilchai; Sittiporn 
Punyanitya; Rungsarit 
Koonawoot; Anucha Ruksanti; 
Phanlob Chankachang; 
Sakdiphon Thiansem 

Key Engineering 
Materials 

2020 

46 Effect of genotypes on 
macronutrients and antioxidant 
capacity of chicken breast meat 

Phatthawin 
Lengkidworraphiphat; Rawiwan 
Wongpoomchai; Sirinya Taya; 
Sanchai Jaturasitha 

Asian-Australasian 
Journal of Animal 
Sciences 

November 
2020 

47 MRI contrast enhancement of liver 
pre-neoplasia using iron-tannic 
nanoparticles 

Thipjutha Phatruengdet; 
Jannarong Intakhad; 
Monreudee Tapunya; Arpamas 
Chariyakornkul; Chi Be Hlaing; 
Rawiwan Wongpoomchai; 
Chalermchai Pilapong 

RSC Advances 27 September  
2020 

48 Button of hydroxyapatite composite 
for craniotomy flap fixation: 
fabrication and mechanical properties 

Anirut Raksujarit ; Sittiporn 
Punyanity 

Key Engineering 
Materials 

May 2020 

https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/167.pdf
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1yKfxAx4f9o8ID2Anf&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1yKfxAx4f9o8ID2Anf&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1yKfxAx4f9o8ID2Anf&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D1yKfxAx4f9o8ID2Anf&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/169.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/169.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/169.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/169.pdf
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F4iGOvcYEPVGVkKIbgx&page=1&doc=9&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F4iGOvcYEPVGVkKIbgx&page=1&doc=9&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F4iGOvcYEPVGVkKIbgx&page=1&doc=9&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F4iGOvcYEPVGVkKIbgx&page=1&doc=9&cacheurlFromRightClick=no
https://www.scientific.net/KEM.862.125
https://www.scientific.net/KEM.862.125
https://www.scientific.net/KEM.862.120
https://www.scientific.net/KEM.862.120
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/175.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/175.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/175.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/176.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/176.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/176.pdf
https://www.scientific.net/KEM.841.248
https://www.scientific.net/KEM.841.248
https://www.scientific.net/KEM.841.248
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ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน วารสาร วันที่ตีพิมพ์ 
49 Enrichment of common carp 

(Cyprinus carpio) diet with Malic acid: 
Effects on skin mucosal immunity, 
antioxidant defecne and growth 
performance 

Roghieh Safari; Seyed Hossein 
Hoseinifar; Maryam Dadar; Van 
Doan Hien 

Annals of Animal 
Science 

29 September 
2020 

50 Effects of dietary Hibiscus sabdariffa 
supplementation on biochemical 
responses and inflammatory-related 
genes expression of rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss, to ammonia 
toxicity 

Morteza Yousefi; Yury 
Anatolyevich Vatnikov; Evgeny 
Vladimirovich Kulikov; Ehsan 
Ahmadifar; Ali Taheri Mirghaed; 
Seyed Hossein Hoseinifar; 
HienVan Doan 

Aquaculture 22 October 
2020 

51 Effect of dietary sodium acetate on 
skin mucus immune parameters and 
expression of gene related to growth, 
immunity and antioxidant system in 
common carp (Cyprinus carpio) 
intestine 

Safari Roghieh; Hoseinifar 
Seyed Hossein; Dadar Maryam; 
Nejadmoghaddam Shabnam; 
Hien Van Doan 

Annals of Animal 
Science 

October 2020 

52 Low-polar extract from seed of 
Cleistocalyx nervosum var. paniala 
modulates initiation and promotion 
stages of chemically-induced 
carcinogenesis in rats 

Arpamas Chariyakornkul; 
Nichanan Inboot; Sirinya Taya; 
Rawiwan Wongpoomchai 

Biomedicine and 
Pharmacotherapy 

January 2021 

53 Carbon footprint adaptation on green 
supply chain and logistics of papaya 
in Yasothon Province using 
geographic information system 

Kunlatida Yachai; Ratchayuda 
Kongboon; Shabbir H. 
Gheewala; Sate Sampattagul 

Journal of Cleaner 
Production 

25 January 
2021 

 
 

 

https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/178.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/178.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/178.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/178.pdf
https://stri.cmu.ac.th/rpm2/files/publication/178.pdf
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

สถาบันฯ  มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน  
3 โครงการ จำนวนเงิน 1,675,000 บาท  อีกทั้ง มีการนำผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม  และกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ดังนี้ 
 

โครงการบริการวิชาการ  
1. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
2. จัดทำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy 
3. การติดตั้งระบบเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะสำหรับจัดการระบบการปลูกกาแฟของบริษัท เกษตรดอยหลวง จำกัด 

 

การถ่ายทอดผลงานวิจัยของสถาบันฯ  
1. สถาบันฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ร่วมให้การปรึกษาและสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการถ่ายทอดพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายสู่เกษตรกรจังหวัด
กำแพงเพชร ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือ 

การผลิต ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้  ได้มีการบรรยายสรุปเรื่องที่มาของข้าวสายพันธุ์ใหม่ 
สู่เกษตรกรข้าวไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์    
มีการนำเสนอผลงาน เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ  
โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี นักวิจัย ชำนาญการ  และ เรื่องการใช้ประโยชน์และส่งเสริมข้าวลำไอออนสู่ชาวนาไทย  
โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  นักวิจัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ   
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2. สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

(ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อฝึกอบรม "การนำสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์
และตลาดโลก : เส้นทางจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ" โดยผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ เข้ารับคัดเลือกร่วมโครงการ 

จากผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ 
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

 
 
3. นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมจองยานพาหนะออนไลน์ของระบบที่สถาบันฯ ได้พัฒนา ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ภก. สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 (KM Room) คณะเภสัชศาสตร์  รวมทั้งถ่ายทอด
ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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4.  ดร.นิตยา บุญทิม  นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ และ นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 

(ปฏิบัติงานวิจัย) ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ได้ระดมความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปูนา ให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน
สถาบันฯ 

  
 

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  
นั กวิจั ย  ให้ การต้ อนรับและบรรยายสรุป เกี่ ยวกับผลงานวิ จั ยด้ านข้ าวของมหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  ต่ อ  
ฯพณ ฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  ในการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ทางรอดของชาวนา” ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่
ได้จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ในงานสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ เอ บี  
โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพ่ือการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ 
ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับงานวิจัย 
“โครงการการเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ใน
ป ระ เท ศ ไท ย”  ซึ่ ง งาน วิ จั ย ด้ าน  DustBoy และ  FireBoy เป็ น เซ็ น เซอร์ ขน าด เล็ กที่ ถู ก น ำม าใช้ ส ำห รั บ 

การสื่อสารความเสี่ยงในวิกฤตฝุ่นควันของประเทศไทย ในงาน Thailand Research Expo 2020  มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ  และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  ณ ทำเนียบรัฐบาล  

 

  
 

3. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นักวิจัย ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับงานวิจัยโครงการ"การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล" ซึ่งมี ศ.ดร. โสระยา 
ร่วมรังษี เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานจากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ด อ ก ไม้ ผ ล บ้ าน ไร่ อั น เนื่ อ งม าจ าก พ ระ ราช ด ำริ  ค ณ ะ เก ษ ต รศ าส ต ร์  ศู น ย์ เลิ ศ พั ฒ น พ ฤ ก ษ์  บ ริ ษั ท 

พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน Thailand Research Expo 2020  
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน 

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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4.  สถาบันฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และสำนักงานบริหารงานวิจัย จัดงานแถลงข่าวเรื่อง 
ข้าวสายพันธุ์ใหม่ เพ่ืออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวันดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้  ยังมีการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริม
ข้ าวลำไอออนสู่ เกษตรกรข้ าว ไทยยุ ค  4.0" วิท ยากร โดย  ดร .บุ ญ รักษ์  พั น ธ์ ไชยศรี  นั กวิ จั ย สถาบั น ฯ  
นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ จากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และนายไชยวิทย์  บัวงาน จากวิสาหกิจชุมชนเกษตร 

ห้วยไผ่เพ่ือการผลิต พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาให้กับผู้ร่วมงาน 

 

   

  
 

หลักสูตรฝึกอบรม 

สถาบันฯ เห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น โดยเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่สังคม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. ชันโรงและแมลงมากคุณค่า 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น 
3. การปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์ 
4. การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน เพ่ือการถนอม/ประกอบอาหาร 
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การบริการทางวิชาการ/การวิเคราะห์/การบริการอุปกรณ์วิจัย 
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ด้านการบริหารจัดการ 

 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

สถาบันฯ ได้ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร ระดับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของสถาบันฯ  วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงการ  

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียน  โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือสร้างกลไก และปัจจัยสำเร็จ ดำเนินกิจกรรม ติดตามขับเคลื่อนเป็นหน่วยงาน
คุณธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม มีการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสถาบันฯ มีการจัดกิจกรรม 
Kick-Off สถาบันคุณธรรม ของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เพ่ือให้บุคลากรทราบนโยบาย และยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ประกาศแสดงเจตจำนง
สุจริตการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 6 ด้าน โดยยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ตลอดจน
เป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่กับกฎและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึงประกอบด้วย 1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความพร้อมรับผิด  3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  6) ด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน  ในการนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการจัดทำ Work Flow การบริการต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ได้มีการจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ One Stop and Service Mind เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันฯ และได้นำขึ้นประชาสัมพันธ์บน Website ของ
สถาบันฯ 

  

 
 

https://stri.cmu.ac.th/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20One%20Stop%20and%20Service%20Mind.pdf
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การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรสถาบันฯ ปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบันฯ และศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

สายวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 22 คน (5/17) 
สายสนับสนุน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 19 คน (2/17) 
สายบริการ ลกูจ้างประจำ 2 คน  

รวม 43 คน  

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

นอกจากนี้  ยังมีพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ที่ปฏิบัติงานประจำโครงการวิจัยภายใต้สถาบันฯ อีก
จำนวน 11 คน  ซึ่งสถาบันฯ มีการสนับสนุนและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ  และสาย
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

สายวิชาการ (นักวิจัย)    
     - ในประเทศ จำนวน 140 ครั้ง 
     - ต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 
สายสนับสนุน    
     - ในประเทศ จำนวน 158 ครั้ง 

 
บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชู เกียรติ  

ด ร .บุ ญ รั ก ษ์  พั น ธ์ ไ ช ย ศ รี  นั ก วิ จั ย 

ชำนาญการ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
“ ช้ า ง ท อ ง ค ำ ” ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 2  ร า ง วั ล 

นั ก เท ค โน โลยี แล ะนวั ต ก รรมดี เด่ น  ส าข า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทาง
วิชาการอย่างสู ง เข้ารับรางวัล  เมื่อวันที่  24 
มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับ 

เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน 
ก.พ. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ 
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งบประมาณ 

งบ ป ระ ม าณ ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ต าม ภ า รกิ จ ข อ งส ถ าบั น ฯ  มี  4  แ ห ล่ ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   
1) งบประมาณแผ่นดิน  เป็นงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการและจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย จำนวน 30,397,300 บาท   
2) งบประมาณเงินรายได้  เป็นงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภายใน  จำนวน 1,500,000 บาท  3) งบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและอุดหนุนโครงการวิจัย  จำนวน 1,360,000 
และ 4) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน  52,370,056 บาท  โดยจำแนกตามตารางและแผนภูม ิดังนี้ 

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามหมวดและแหล่งงบประมาณ ประจำปี 2563 
หน่วย : บาท 

แหล่งงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 26,167,400 230,000 4,000,000 - - 30,397,300 
งบประมาณเงินรายได้ 510,000 704,800 175,200 90,000 20,000 1,500,000 
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  500,000  860,000  1,360,000 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
(รวมวิจัยและบริการวิชาการ) 

- -  52,370,056 - 52,370,056 

รวม 26,677,400 1,434,800 4,175,200 53,230,056 20,000 85,627,356 

 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจำปี 2563 

 

 
ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณย้อยหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 

หน่วย : บาท 

แหล่งงบประมาณ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งบประมาณแผ่นดิน 32,773,500 37,829,100 30,397,300 

งบประมาณเงินรายได้ 1,261,000 1,376,000 1,500,000 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย - 13,620,000 1,360,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 40,861,229 66,800,555 52,370,056 

รวม 74,895,729 119,625,655 85,627,056 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 
 
 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปี 2563   
หน่วย : บาท 

 

แหล่งทุน 
 

โครงการวิจัย 
โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

 

รวม 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 860,000 - 860,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  50,695,056 1,675,000 52,370,056 

รวม 51,555,056 1,675,000 53,230,056 

 

 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปี 2563     

 



 

รายงานประจำป ี2563 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 Annual Report 2020  Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University 

42 

ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจำแนกตามแหล่งทุนย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ 2561-2563 

หน่วย : บาท 

แหล่งทุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบประมาณแผ่นดิน 8,864,500 12,744,000 - 

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย - 13,120,000 860,000 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 40,861,229 66,800,555 52,370,056 

รวม 49,725,729 92,665,555 53,230,056 

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
จำแนกตามแหล่งทุน ย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

การบริการงานวิจัยแบบ One Stop Service  

จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมของสถาบันฯ จะทำอย่างไรให้สถาบันฯ มีความยั่งยืนทั้งด้านงานวิจัย
และด้านการเงิน ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความประทับใจและใช้บริการแบบซื้อซ้ำ  ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการดำเนิน
งานวิจัยที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ผู้อำนวยการฯ จึงได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการในสำนักงาน ปฏิบัติงาน
แบบ One Stop Service เพ่ือเป็นจุดแข็งในการบริหารงาน บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ และสร้างความมั่นใจ
และการจูงใจแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำองค์ความรู้ของตนเองตามความถนัด/ความเชี่ยวชาญ บริหาร
จัดการโครงการวิจัยให้กับนักวิจัย/คณาจารย์ที่นำโครงการบริหารผ่านสถาบันฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
อย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน One Stop Service เป็นผู้ประสานงานทั่วไป อำนวยความ
สะดวก จัดทำ และดูแลเอกสารการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ  

สถาบันฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้การบริการแบบ One Stop Service ที่เรียกว่า One Stop and 
Service Mind (OS & SM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนองตอบนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ ในการรองรับการ
ให้บริการงานบริหารวิจัยแบบ OS & SM  เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากร  และเพ่ือเป็นสถาบันคุณธรรมที่สามารถตอบสนองแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19  
ด้านการวิจัย  

-  เตรียมความพร้อมในการเสนอขอทุนจากแหล่งทุน : พัฒนาข้อเสนอโครงการ Concept Proposal ด้าน Post 
COVID-19 

-  เตรียมข้อเสนอโครงการ Concept Proposal : จัดเก็บไว้ในคลังข้อเสนอโครงการ Proposal Bank เพ่ือ
สามารถเสนอต่อแหล่งทุนได้ทันท่วงที 

-  จัดประชุม Forum บูรณาการงานวิจัย และจัดประชุมโครงการวิจัย ผ่านระบบ Zoom/แบบปกติ เว้น
ระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการชุมชน/สังคม 
 

-  กิจกรรมบรรจุเจลล้างมือ เพ่ือแบ่งปันแก่บุคคลทั่วไป 
ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ที่เกิดการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และขาดแคลนเจลล้างมือ 

 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้า โดยวิธีการระดมทุนจาก
คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา บริจาค
ให้กับ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ มอบให้กับ 
บุคลากรและครอบครัว รวมทั้งผู้ขาดแคลนภายใน
และภายนอก จำนวน 1,000 ชิ้น 
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-   

 
 
 
 
 
 
 

 
-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมจัดตั้ ง “ตู้แบ่งปันเพ่ือกันและกัน” ชุมชน
หมู่บ้านน้ำจำ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ แบ่งปัน
เครื่องอุปโภค/บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 

- สนับสนุนชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ โดยเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือ สร้างรายได้ ในช่วงวิกฤต COVID-19 ภายใต้
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้วยสิ่งทอ
พ้ืนบ้าน ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา หัวหน้าโครงการ 
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ด้านการบริหารจัดการ  
- ผู้บริหารจัดประชุมบุคลากร วาระพิเศษเร่งด่วน  ชี้แจงสถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID-19 และถือปฏิบัติตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดทำประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ฉบับ 
- สื่อสารให้คนในองค์กรรับรู้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ด้าน

การเฝ้าระวัง การปฏิบัติตัว และแนวทางป้องกันตนเองของบุคลากร 
- เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 Update ประจำวันของ 

จ.เชียงใหม่ ผ่านช่องทาง
www.stri.cmu.ac.th/chiangmai_covid19.php 

- การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจัดทำแนวปฏิบัติ Work from Home 
- การเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร กรณีเดินทางไป

ต่างประเทศก่อนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้บังคับ เมื่อกลับมา
แล้ว มีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ยกเลิกการ
เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของนักวิจัย ทุกกรณี และงด 
การเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยในจังหวัดหรือพ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค หากจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุมัติเป็นกรณีและปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนด 

 
 
 
 

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
Doitao Care เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจชุมชน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

http://www.stri.cmu.ac.th/chiangmai_covid19.php
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ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับสถานการ COVID-19 

- กำหนดช่องทางด้านการสื่อสาร และด้านเอกสาร ทาง
ออนไลน์  

- จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom 
- e-Document  
- e-Saraban  
- SMART STRI (12 ระบบ)  
- Line  
- e-Mail 

 
การประสานข้อมูล COVID-19 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ Admin ดูแลระบบ CMU Self 
Health Check for COVID-19  กรณีบุคลากรมีอาการไข้สูง หรือ
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และรายงานข้อมูลตามลำดับชั้น 

 

ด้านอาคารสถานที่  
- จัดจุดบริการรับ-ส่ง เอกสาร/พัสดุ ด้านหน้า

ทางเข้าสำนักงานสถาบันฯ ชั้น 1 
- จัดเจลล้างมือ หน้าประตูเข้า-ออก และประจำ

จุดต่าง ๆ ในอาคารสถาบันฯ  
- จัดจุดวัดไข้  ควบคุมการเข้ าอาคาร/ห้อง

ประชุม 
- ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ในอาคารสถาบันฯ 

เพ่ิมเติมจำนวน 6 เครื่อง 
- ทำความสะอาดพ้ืนที่สำนักงานอย่างเข้มข้น 

ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร
และห้องเก็บพัสดุ 

- จัดพ้ืนที่รับประทานอาหาร บริเวณชั้น 1 ตาม
ม า ต ร ก า ร รั ก ษ า ร ะ ย ะ ห่ า ง  ( Social 
Distancing) 
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันฯ  ได้พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ ระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการทำงานขององค์กร ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ให้สอดรับกับผู้ใช้งาน
โลกยุคปัจจุบัน ดังนี้ 

1.  ระบบบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสถาบันฯ 
2.  ระบบออกเลขท่ีหนังสือออนไลน์ STRI e-Saraban 
3.  ระบบแจ้งเตือนสถานะทางการเงิน งบประมาณรายได้ ของสถาบันฯ (STRI Budget Alert)  
4.  ระบบ STRI Proposal Bank คลังข้อเสนอโครงการสถาบันฯ 
5.  ระบบ CMU Cannabis Research Center ศูนย์ข้อมูลโครงการวิจัยด้ายกัญชา กัญชง และพืชเสพติด ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6.  ระบบ STRI PA (Performance Assessment) ระบบติดตามงาน ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนการ

ประจำปี คำรับรองการปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพ 
7.  ระบบ STRI AM (Activity Monitoring) ระบบติดตามงาน ประเมินผลตัวการใช้เงินและสถานะการ

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
8.  ระบบขอใช้ยานพาหนะสถาบันฯ Phase 3 : วิเคราะห์อัตราสิ้นเปลือง ระบบเลขไมล์ ข้อมูลการเติมน้ำมัน 

และประวัติการซ่อม ** มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นโมเดลต้นแบบแก่คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบขอใช้รถส่วนกลางคณะ 

9.  จัดทำหน้าเว็บไซต์สำหรับติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ที่เว็บไซต์
สถาบันฯ โดยข้อมูลประกอบด้วย สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่, ข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ใน
จังหวัดเชียงใหม่, สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย, สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 

10. พัฒนาแอพ Doitao Care ร่วมฟ้ืนฟูเมืองดอยเต่าหลังวิกฤต โควิด19 ร่วมกับ อบต . ดอยเต่า เป็น
Platform ศูนย์กลางในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนช่วยเหลือชุมชนในอำเภอเต่าที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 

นอกจากนี้ ทางด้านฮาร์ดแวร์ มีการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ เครื่องแม่ข่าย 
(Server) ระบบเครือข่าย (Network) และคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสถาบันฯ เพ่ือใช้งานด้านระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯ มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างระบบบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวสถาบันฯ 
 

ตัวอย่างระบบ STRI e-Saraban 
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ตัวอย่างระบบ STRI Budget Alert ตัวอย่างระบบ STRI Proposal Bank 

ตัวอย่างระบบ CMU Cannabis Research Center ตัวอย่างระบบ STRI Performance Assessment 

ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบจองยานพาหนะของสถาบันฯ 

เป็นต้นแบบให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบจองยานพาหนะของสถาบันฯ 

เป็นต้นแบบให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สถาบันฯ ได้ดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
ประกอบด้วย สถาบันฯ  หน่วยวิจัยเครือข่าย คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
และผู้ที่เก่ียวข้อง อีกส่วนหนึ่งคือประชาสัมพันธ์ภายนอกเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยขององค์กร ดังนี้ 

1. วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ 
2. เผยแพร่ข่าวสารทาง https://stri.cmu.ac.th 
3. เผยแพร่ข่าวสารทางเฟสบุ๊คสถาบันฯ  ชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. คลิปวิดิโอผลงานวิจัย 
5. การจัดทำแผ่นพับแนะนำสถาบันฯ ในรูปแบบ e-Brochures  
6. ข่าว Voice of Director โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (VoD) 
7. บันทึกเทป รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 
8. การจัดแสดงผลงานวิชาการ 
9. จัดทำระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer : VoC) ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 
10. จัดทำ e-ประวัติและผลงานวิจัยของนักวิจัย 
11. จัดทำ e-ผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Doitao Care  

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Doitao Care 

การเผยแพร่แผ่นพับสถาบันฯ 

https://stri.cmu.ac.th/
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บันทึกเทปเพื่อถ่ายทอด 

Voice of Director 

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

เฟสบุ๊คเผยแพร่หน่วยงาน 

วิดีทัศน์แนะนำผลงานวิจัย 
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การจัดการองค์ความรู้และงานวิจัย (KM) 
สถาบันฯ มีคณะทำงานดำเนินการจัดการองค์ความรู้และงานวิจัย (KM) ทำหน้าที่สร้างกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ของสถาบันฯ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ในปี 
2563 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุม และได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในกิจกรรม CMU-KM DAY  
ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล   (Knowledge Manage to New Normal Life” เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

แบบ Poster Presentation : ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการความรู้ของส่วนงาน จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 

1. ระบบการตรวจสอบและติดตามสถานภาพ 

งบประมาณ โครงการวิจัยออนไลน์   โดย 
นางสาวพรรณี ศรีเรือน  ตำแหน่งหัวหน้างาน
การเงิน การคลังและพัสดุ 

2. ระบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
ออนไลน์ (โดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย) โดย นางสาว
จารุณี แก้วทอง  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 

3. ระบบจองยานพาหนะออนไลน์  โดย นางสาว
สุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท   

 
 
 
 
 

การนำเสนอแบบ Oral  

ประเภทผลงาน งานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือ 

การพัฒนางาน ได้แก่ ข้าวลำไอออน : โมเดลข้าว 
มช-ราชบุรี โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง  ตำแหน่ง
นักวิจัย 
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แบบ Oral Presentation : ประเภทผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน  ได้แก่ การ
พัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิถีนิวนอร์มอล นำเสนอโดย นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา  
และนางมัณฑนา จุ่มปี  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ซึ่ งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดประเภท Oral 
Presentation  

     

และได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือร่วมแสดงผลงานการจัดการความรู้ในรูปแบบนำเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย เรื่อง “การพัฒนา Digital Platform เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิถีนิวนอร์มอล" เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยาย 
2100 คณะวิทยาศาสตร์ 
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การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx 
 

สถาบันฯ ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม “แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า CMU-EdPEx” ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้น ให้สามารถ
สะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานของส่วนงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ในส่วนของคู่ความ
ร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบ (Stakeholder) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Output) และลูกค้า (Customer)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้ปรับปรุงความสามารถใน
การบริหารจัดการทุกด้าน ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ไปสู่ความเป็นเลิศที่
ยั่งยืนอย่างชัดเจน ได้แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพตามแผนด้านการ
ส่ ง เส ริม แล ะขั บ เคลื่ อน  แผน ด้ าน ก ารติ ด ต าม และป ระ เมิ น คุณ ภ าพ  ต าม แน วท าง  CMU-EdPEx ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมี
การทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องเชื่อมโยงเป้าหมายวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ตามมติที่ประชุม
บุคลากร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการประจำ
สถาบันฯ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และจากการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรดังกล่าว นำไปสู่การออกแบบ “กรอบแนวคิดลูกค้า  คู่ความร่วมมือ  และผลิตภัณฑ์หลักของสถาบันฯ” เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา EdPEx ของสถาบันฯ รวมทั้งการจัดทำ “รายงานการประเมิน
ตนเอง : SAR-EdPEx” เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรประจำปี 

 

 
ผังระบบลูกค้า คูค่วามร่วมมือ และผลิตภัณฑ์หลัก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
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ในระหว่างปี  2563  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ส่งผลให้สถาบันฯ ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานทุกด้านเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และให้สอดคล้อง
มุ่งเน้นต่อการปรับตัวรองรับสถานการณ์ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 
2562 เป็น การพบปะระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน โดยมีการนำเสนอ  
1) ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ์  COVID-19 ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563  2) แผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ไปสู่วิถี New Normal ไตรมาส 4/2563 และปีงบประมาณ 2564 และ 3) รายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) จากผลการตรวจประเมินปีที่ผ่านมา  

 

  

 

 

ผู้บริหารและคณะทำงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรม 
 

ผู้บริหารและคณะทำงานประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรม  
1. อบรม “Introduction to TQA/EdPEx” เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 
2. อบรม “เจาะลึก TQA/EdPEx” เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 
3. อบรม “Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการ)” เมื่อวันที่ 13 และ 18 มีนาคม 2563  
    ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม ่

 

 

พบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางสู่การปฏิบัติ 
“แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2563 และตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2563-2565” 
 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารยุทธศาสตร์ 
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การบริหารความเสี่ยง 
สถาบันฯ มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตาม

คู่มือการบริหารความเสี่ยง และหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของปีที่ผ่านมา 

(แบบ CMU-RM1) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน  
- ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
- ด้านการประเมินความเสี่ยง 
- ด้านกิจกรรมการควบคุม 
- ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ด้านการติดตามประเมินผล 

3. ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินค่าความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงและสูงมาก (แบบ 
CMU-RM2) 

4. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ CMU-RM3)   
ประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน  

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
โดยแผนบริหารบริหารความเสี่ยงประจำปี ผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ 

และคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ประจำปี

งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 
6. บันทึกข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ตามข้อ 2-5) บนระบบ CMU-RM 
7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า สถาบันฯ มีสถานะการดำเนินการ = ครบถ้วน 

  

รูปกิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมขณะเกิดอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น 
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การควบคุมภายใน 
สถาบันฯ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นปีแรก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย

ปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมภายใน 
2. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 และ ปค.4) ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
- ด้านการประเมินความเสี่ยง 
- ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ด้านกิจกรรมการติดตามผล 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับงานในสำนักงานสถาบันฯ (แบบ ปค.5) 
 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันฯ ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งมีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้ังในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

                           

 

 

 

                      

 

ทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม  ทำบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และทำบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี 

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสถาบันฯ 
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
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พิธีบวชเนกขัมมจาริณีของหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสถาบันฯ 

ตักบาตรวันสำคัญต่าง ๆ 
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กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมรักษาสภาพภูมิทัศน์รอบอาคาร 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

กิจกรรม 5 ส. ภายในอาคาร
สถาบันฯ 
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การประชุมพัฒนางาน/กิจกรรมพิเศษ  
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ประจำสถาบันฯ 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
ประจำสถาบันฯ 

ผู้บริหารสถาบันฯ พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

รายงานประจำป ี2563 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 Annual Report 2020  Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University 

60 

  
 
 
 

  

 

 

 

   

ประชุมบุคลากรประจำเดือน 

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันภาษา 

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ 

บริจาคครุภัณฑ์ของสถาบันฯ แก่โรงเรียนบ้านบนนา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมพบปะนักวิจัย 
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กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

รับมอบเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ   
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

บุคลากรของสถาบันฯ ไดร้ับมอบเกียรติบัตรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการได้รับเสนอชื่อเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            คณะผู้จัดทำ 
    
  รวบรวมและเรียบเรียง นางศิริพันธ์  นาคศรี 
   หน่วยนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป 
    
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา  เจติยานุกรกุล 
แหล่งข้อมูล งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ 
 นางปรานอม  ก้านเหลือง  งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
   งานบริหารทั่วไป 
   นักวิจัย 
   https://stri.cmu.ac.th 
    

  ภาพประกอบ หน่วยสื่อสารองค์กร  งานบริหารทั่วไป 

  เผยแพร่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 

 
สามารถดู  ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ของนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ที่ https://stri.cmu.ac.th/stri_book/pr63.php 


