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ค าน า 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดก้่อต้ังมาต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2530 

มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิง 

สหวิทยาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม   และมพัีนธกิจหลักในการด าเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะ

วิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาและ

สนับสนุนการน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม และมุ่งมั่นด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามพันธกิจหลักดังกล่าว

อย่างต่อเน่ือง    

สถาบันฯ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559   เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการ

ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถ

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

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์) 

รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ส่วนที่ 1 

ข้อมูลส าคัญของสถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประวัติ  

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดิมมีช่ือเรียกว่า โครงการจัดต้ัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยที่ประชุมคณบดเีห็นชอบให้มีโครงการจัดต้ังฯ เมื่อเดอืน 

กรกฎาคม 2528  มีคณะผู้ด าเนินงาน ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการ

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

ท่าน ผู้แทนคณะ ๆ ละ 1 คน และคณะผู้ด าเนินงานฝ่ายบรหิารร่วมเป็นกรรมการ  โดยมีส านักงานช่ัวคราวอยู่ที่

อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

งบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลัยในสว่นของส านักงานอธิการบดี  และได้รับการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ  เมื่อ

วันที่  21 กันยายน 2530  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2530  ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  104 ตอนที่ 189 โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์  

วิลัยทอง  (ต าแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน) เป็นผู้อ านวยการคนแรก  และในเดือนตุลาคม 2536  ได้ย้าย

ส านักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4  เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพ้ืนที่ 904 ตารางเมตร   

 

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนช่ือ จาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Institute for Science and Technology Research and 

Development)  เป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research 

Institute) จัดอยู่ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ปรัชญา 

มุ่งเนน้การวิจัยที่แสวงหาความจริงอยา่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ปณิธาน  

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือความย่ังยืนและความสมดุลของ

มนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชน์ต่อ

สังคม 

 

พันธกิจ 

1. ด าเนนิการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรูด้า้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. พัฒนาและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 
 

ทิศทางการวิจัย 

มุ่งเนน้งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ ที่สอดรับกับความตอ้งการในสว่นภูมภิาค  และสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ค่านิยม 

ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ มุ่งสู่ความเป็นเลศิดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

S = Science and Technology Excellence T = Team Work 

R = Research I = Interdisciplinary 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 

กรรมการ 

ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช 

กรรมการ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 

ประธานกรรมการ 

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วลิัยทอง 

กรรมการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศลิป์ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.สุคนธ ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศลิป์ 

ผู้อ านวยการ 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุคนธ ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

นางปรานอม  ก้านเหลอืง 

เลขานุการสถาบัน 

เลขานุการ 

 

ผศ.ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวจิัย 

กรรมการ 

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

กรรมการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- หนว่ยบริหารงานวิจัยและวเิทศสัมพันธ ์

- หนว่ยบริการวชิาการ 

- หนว่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

ส านักงานสถาบัน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย 

- หนว่ยการเงินและบัญชี 

- หนว่ยพัสดุและยานพาหนะ 

-หนว่ยสารบรรณ-ธุรการ 

-หนว่ยบริหารบุคคล 

-หนว่ยประชาสัมพันธ์ 
-หนว่ยนโยบายและแผน 

-หนว่ยประกันคุณภาพ 

- 
- 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงินการคลังและพัสดุ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบัน 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

คร้ังที่ 7/2556  เม่ือวันที่ 17  สิงหาคม  2556 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสว่นงานวิชาการ มีหน้าที่ด าเนินการวิจัยและบูรณาการ

วิจัยในลักษณะวิทยาการผ่านคลัสเตอร์วิจัยโดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สนับสนุนการน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน

การสร้างความเป็นเลศิทางวิชาการที่มุง่เน้นการวิจัย  โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการด าเนนิงาน ดังนี ้ 

ด้านการวิจัย ได้ด า เนินกิจรรมหลักในด้ านการส่งเสริม นักวิจัยให้ด าเนินโครงการวิจัย 

เชิงสหวิทยาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณ

แผ่นดนิ) จ านวนเงิน 7,701,000 บาท  ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนเงิน 18,278,535 บาท  และ

ได้จัดสรรงบประมาณในลักษณะ Seed Money จากงบประมาณแผ่นดินและเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือเป็นเงินทุนวิจัยเร่ิมต้นในการจัดท าหัวข้อ จ านวนเงิน 160 ,000 บาท   นอกจากนี้สถาบันฯ ได้มีกิจกรรม

ความร่วมมือกับต่างประเทศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย  และกิจกรรมบูรณาการ

งานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้มีการพัฒนาและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม 

โดยสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 1,850,000 บาท และ

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนเงิน 335,100 บาท และได้มีการน าองค์ความรู้ของนักวิจัยไป

ถ่ายทอดสูชุ่มชน จ านวน  3 เร่ือง ไดแ้ก่ การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนิกส์  การเพาะเห็ดโคนน้อยใน

ระบบโรงเรือนส าเร็จรูป  และการผลิตเคร่ืองดื่มชาจากชาอัสสัม เพ่ือชุมชนที่ได้รับความรู้สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง 

ด้านการบริหารจัดการ  สถาบันฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของ

บุคลากร มีคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันฯ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน างานด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร

สถาบันฯ เพ่ือให้การบริหารสถาบันฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และได้มีการด าเนินการต่าง ๆ 

ดังน้ี  การประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  การจัดการองค์ความรู้ (KM)  การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบรหิารจัดการด้านอื่น ๆ  
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

 

ด้านการวิจัย 
 

สถาบันฯ ได้ด าเนินกิจกรรมหลักในดา้นการสง่เสริมนักวิจัยให้ด าเนินโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปี 2559 ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณ

แผ่นดนิ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 7,701,000 บาท และไดจ้ัดสรรงบประมาณใน

ลักษณะ Seed Money จากงบประมาณแผ่นดิน  และเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา  จ านวน 3 โครงการ 

จ านวนเงิน 160,000 บาท และแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน) โดยไดรั้บการสนับสนุน 

จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 18,278,535 บาท ซึ่งสามารถจ าแนกตามแหลง่ทุนได ้ดังนี้ 
 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน) 

1. การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิกา้จากผลติผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 2 

2. ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่ม

หอยเจดย์ีและปลาเกล็ดขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

3. การลดอุณหภูมิโมดูลเซลลแ์สงอาทิตย์ด้วยการหลอมเหลวของสารเปลี่ยนเฟส 

4. ความหลากหลายการกระจายพันธุ์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของผักและผลไม้พื้นบ้านบางชนิดเพ่ือ

การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพรอย่างย่ังยืน (ระยะที่ 2) 

5. การสร้างภาพด้วยซิลเวอร์อินเดียมซัลไฟด์ควอนตัมดอทที่สังเคราะห์โดยกระบวนการไฮโดร- 

เทอร์มอล 

6. การพัฒนาเคร่ืองต้นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโคแคตาไลติคของไทเทเนียมไดออกไซด์ส าหรับยืดอายุการ

เก็บรักษาผลลองกองในห้องเย็น 

7. ฤทธิ์ทางชวีเคมีของสารสกัดจากเปลอืกและผลของผลไม้ที่มีสีเข้ม 

8. ฟองไฟโบรอินห้ามเลอืดทางการแพทย์ที่ย่อยสลายได้จากเศษไหม 

9. การประเมินผลกระทบแบบเสริมฤทธิ์ของสารเคมีทางการเกษตรต่อตัวอ่อนกบนา 

10. การพัฒนากระบวนการผลติและการเก็บเกี่ยวพรอพอลสิจากชันโรง 

11. การส ารวจ รวบรวมและการอนุรักษ์พันธุกรรม มันมู้ มันไข่นก และสาคูขาวในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 
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โครงการ Seed Money 

1.  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเตรียมสารต้ังต้นในการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลและสาหร่าย

น้ าจดื 

2.  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมด้วยเทคนิคพลาสมาความดันต่ า 

3.  การส ารวจศักยภาพของดอกไม้กนิได้ไทยในการพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์แต่งบรรจุส าหรับต าหรับอาหาร

ไทยสมัยใหม่  
 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

1. การสง่เสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุ่ตสาหกรรมสเีขียว ประจ าปี 2558ค่าใช้จา่ยในการ

จัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม  

2. การติดต้ังระบบควบคุมแสงในโรงเรียนปลูกไม้ดอกดว้ยไดโอดเปล่งแสง เพ่ือการลดการใช้พลังงาน 

3. การศึกษาแนวทางการใช้กากล าใยเป็นอาหารเลี้ยงผึ้งพันธุ์ (Apis Mellifera) 

4. คุณสมบัติทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบหมี่เหม็น Litsea glutinosa (Lour.) และความสัมพันธ์ต่อ

ฤทธิ์ควบคถมลูกน้ ายุงลาย (Aedes aegypti L.) 

5. เทคโนโลยีการผลิตยูโคมิสเพ่ือเป็นไม้ตัดดอก 

6. การประเมินคาร์บอลฟุตพร้ินท์องค์กร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

7. การประเมินคาร์บอลฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

8. การสง่เสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกระดับเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสูเ่มืองคารบ์อนต่ า 

9. การจัดท าตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

10. การพัฒนาต้นแบบเครื่องย่างหมูแหนมเนืองแบบกึ่งอัตโนมัติ 

11. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลติเอทานอลจากหญ้า 4190 

12. สัญญาจา้งที่ปรกึษาวิเคราะห์ขอ้ก าหนดรายผลติภัณฑ์ของโครงการน ารอ่งเพ่ือการทวนสอบตาม

แนวทางฟุตพรินต์ส่ิงแวดล้อมของผลติภัณฑ์ของสหภาพยุโรปภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 

ฟุตพรินต์ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา    

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ย่ืนขอจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวนทั้งสิ้น 3 ผลงาน ซึ่งประกอบด้วยการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ 2 ผลงาน คือ  1) การผลติระบบน าส่งโปรตีนหรือเปปไทดอ์ินซูลนิและแคลซิโตนินที่ใช้ทางปากโดยใช้

แททและแคปซิดโปรตีนของโปลิโอไวรัส เลขที่ค าขอ 1601000765 และ  2) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอนไซม์โบรมีเลนจากเหง้าของสับปะรดร่วมกับสารสกัดสมุนไพร เลขที่ค าขอ 

1601001298 และได้มีการย่ืนขดจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลงาน คือ ลายผ้า เลขที่ค าขอ 

1602000770   
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กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ดร.วิลาวัลย์ ค าปวน  นายสุวิทย์ 

วงศศิ์ลา และ นางสุมัทนา ปังประเสริฐ   บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดนิทางไปปฏิบัติ

งานวิจัย ในโครงการ Anthracnose disease detection using Fluorescent properties ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพ่ือให้

เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ และศึกษาเทคโนโลยีการใช้ Fluorescent property ภายใต้การดูแลของ 

Prof.Dr.Naoshi Kondo ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ Laboratory of Bio-

Sensing Engineering, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

นางนติยา  มหาไชยวงศ ์ และนางมัณฑนา  จุ่มปี  บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้ศึกษาดูงานและหารอืเกี่ยวกับการผลติผ้าทอพื้นบ้าน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 13-

17 มิถุนายน 2559 ดังน้ี 
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การผลติผ้าลุนตยา ที่ชุมชนอมรปุระ  จังหวัดมัณฑะเลย์  ประเทศเมียนมาร์ 

 

  

  
 

การผลติผ้าใยบัว ณ หมู่บ้านอินทอทอน Inn Taw Thone ในทะเลสาบอินเล  

ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาร ์ในเขตรัฐฉาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพบปะแลกเปลี่ยนกับองค์กรเอกชน ได้แก่ Hla Day, LIFT’s weaving and textiles works, Turkish Mountain 
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รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์ ผู้อ านวยการ  พร้อมด้วย นางนติยา  มหาไชยวงศ์  และนางสาวเจิมขวัญ  

ศรีสวัสด์ิ  บุคลากรโครงการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้ศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับวิธีการผลิตผ้าใยสับปะรด ณ เมือง Kalibo  รัฐ Aklan ประเทศฟิลิปปินส ์ 

ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2559 โดยได้เข้าศึกษาดูงาน หน่วยงาน/ภาคธุรกิจขนาดใหญแ่ละเล็ก ดังนี ้

 

   
 

Dela  Cruz House of Piña (ใยสับปะรด) เป็นผูผ้ลติที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล เน้นการย้อมสธีรรมชาติ 

มีทั้งน า piña มาทอร่วมกับไหม  และการใช้ Abacá (ใยกล้วย) มาทอเป็นผนืผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในบ้าน 

 

  

  
 

Raquel’s Piña Cloth Products ท าการผลติครบวงจรต้ังแต่ฟารม์ปลูก  ผลติเสน้ใย และการทอเป็นผนืผ้า 
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Handicraft  of  AKlan  Multi-Purpose  Cooperative (HAMPCO) คล้ายๆกลุ่มแม่บ้านที่มารวมตัวกันท างานฝีมอื  

มีการจัดการแบบสหกรณ์   ท าการทอผ้าและแปรรูปแลว้น ามารวมกันขายที่ศูนย์กลาง  มีสมาชกิกว่า 400 คน 
 

  

  
Red  Pineapple  Artcraft เป็นประธานเครือข่ายผู้ผลติผ้าใยสับปะรด 

งานค่อนข้างหลากหลาย  เน้นการน าเสน้ใยสับปะรดมาทอร่วมกับเสน้ใยอื่นๆ 
 

  
La  Herminia Pina Weaving ทอผ้าใยสับปะรดและปักลวดลายบนผา้ใยสับปะรด 
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แขกเย่ียมสถาบันฯ  

รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ ผู้อ านวยการ ได้ให้การต้อนรับ Meta Austen and Maudy Brakenhoff  

นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัย NHTV Breda University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือน าข้อมูลไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย โดยเย่ียมชมห้องปฏิบัติการ Growing vegetables 

hydroponics systems ของ ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค า และห้องปฏิบั ติการ Modification for gemstones by ion-

beams ของ ดร.เสวต อินทรศิริ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
 

 

  
 

รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์  ผู้อ านวยการ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Hiekeun Ko, Associate Director จาก 

Office of Naval Research Global, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสมาเย่ียมชมแลกเปลี่ยน และปรึกษาหารือดา้น

งานวิจัยของสถาบันฯ ในวันที่ 25 สงิหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 
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คณาจารย์หน่วยวิจัยในเครือข่ายและบุคลากรที่ได้รับรางวัล  

ดร.อนุชา รักสันติ นักวิจัย  ปฏิบัติงานในหน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยขึ้นรับรางวัลสภาวิจัย

แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2559 ในระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเร่ือง 

“สิริกระดูกเทียมผลิตจากเปลือกหอยแครง” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ Even Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

 

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  หัวหน้าหน่วยวิจัยธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค า  นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  คณะเกษตรศาสตร์ มห าวิทยาลัยเชียงใหม่   

นางร าจวน กิจค้า, นายโชคชัย รัตนบุรี และนายประสงค์ โยธะภัทร ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้

ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในงาน “4th International Exhibition and Invention of Geneva 2016” ระหว่างวันที่ 

13-17 เมษายน 2559 ณ สมาพันธรัฐสวิส  ในช่ือผลงาน “ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่และสารชีวภัณฑ์เพ่ือการ

ต้านทานโรค” New Varieties of Amarylis, Including Bioproducts for Growth Promoting and Resistance to 

Soil-borne Diseases (ภายใต้ความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้

ดอกไมผ้ลบ้านไร่ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และบรษิัท Kebol B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
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รางวัลบทความวิจัย 

สถาบันฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/ระดับภูมิภาค จึงได้มีการมอบรางวัลผลงานบทความทางวิชาการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิประจ าปี 2558 จ านวน 4 ท่าน  มีดังนี ้
1. ดร.สรณะ  สมโน    จ านวน 3 บทความ 

2. ดร.บุญรักษ์  พันธ์ไชยศรี   จ านวน 1 บทความ 

3. ดร.วศิน  วงศ์วไิล   จ านวน 1 บทความ 

4. ดร.วิลาวัลย์  ค าปวน   จ านวน 1 บทความ 
 

 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักวิจัยได้ระดมความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการตามคลัสเตอร์วิจัยหลัก 4 คลัสเตอร์ 

และ1 โครงการจัดต้ัง  คือ 1. คลัสเตอร์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีล าไอออนและ  

ล าอิเล็กตรอน  2. คลัสเตอร์สาหร่าย  3. คลัสเตอร์สิ่งทอ  4. คลัสเตอร์เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป  

และ 5. โครงการจัดต้ังคลัสเตอร์สมุนไพร โดยมีการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นวิชาการและการวิจัย  

(KM งานวิจัย) ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สถาบันฯ จ านวน 6 ครัง้ และมีรูปกิจกรรม ดังนี้ 

  

  

  
รูปภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย (KM วิจัย) 
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กิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ภายนอกมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาการ

สร้างเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และเป็นที่พ่ึงพาและร่วมพัฒนากับชุมชนและสังคมผล

ที่คาดว่าจะไดรั้บ  โดยมีการด าเนนิโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี ้

1. ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ประชุมปรึกษาหารือ Forum ด้านการ

ออกแบบสิ่งทอ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ทองท้วม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบรกิารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือสร้างความรว่มมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Cluster ดา้นสิ่งทอ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2558 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

2. ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ประชุมปรึกษาหารือ Forum การท าวิจัยดา้นการ

พัฒนาภาคเอกชน ร่วมกับ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ประชุมหารือ Forum การท าวิจัย เร่ืองการ

ปลูกพืชโตเร็ว เพ่ือเป็นวัตถุป้อนให้กับโรงไฟฟ้า ร่วมกับ ดร.อติพงศ์ นันทพันธุ์ ผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะ  

จังหวัดล าปาง จ านวน 4 คร้ัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559,  วันที่ 10 มีนาคม 2559,  วันที่ 4 เมษายน 2559 

และวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ี สถาบันฯ โดยโครงการศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)  ได้มี

โครงการความร่วมมือกับ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย)  ภายใต้โครงการ New for Old ซึ่งเป็นโครงการระดับ

ภูมิภาค โดยจะด าเนินการในประเทศไทย พม่า เวียตนาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุ มชนที่เกี่ยวข้อง 

อนุรักษ์สืบสานคุณค่าของงานหัตถกรรม ยกระดับงานหัตถกรรม และสร้างความย่ังยืนในแง่วัสดุ กระบวนการ

ผลิต รวมถึงการท าธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมและการออกแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในภาค

หัตถกรรม   ในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้ด าเนินการส ารวจการผลิตผ้าทอกลุ่มฝ้ายเปลือกไม้ และกลุ่มทอผ้า 

ตีนจกบ้านป่าแดด ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสิ่งทอที่ผสมผสานงานฝีมือของ

หลากหลายชาติพันธุ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย และเอเชียตะวันออก  เพ่ือศึกษา

กระบวนการผลติ ความสนใจพัฒนาการผลิต และความต้องการสนับสนุน 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

สถาบันฯ  มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ทีไ่ด้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 2 โครงการ  จ านวนเงิน 

1,850,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 355,100 บาท ซึ่ง

สามารถจ าแนกตามแหลง่ทุนได ้ดังน้ี 

 

โครงการบรกิารวิชาการจากแหล่งทุนภายใน (งบประมาณแผ่นดิน)  ได้แก ่

โครงการ Green Eri เส้นใยทางเลือกใหม่เพื่อสังคมโลก 

ไหมอีร่ี เสน้ใยธรรมชาตทิางเลอืกใหม่เกิดจากกระบวนการผลติที่ไมท่ าลายทรัพยากรและธรรมชาต ิไมท่ าลาย

ชีวิต และปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภค ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพืน้บ้าน (ฝ้ายแกม

ไหม) ในบทบาทของผู้สนับสนุนการผลติสิ่งทอของท้องถิ่น จึงมคีวามมุ่งมั่นจะสานต่อกิจกรรมสง่เสริมการผลติ

ไหมอีร่ีให้มแีพร่หลายมากขึน้ เพ่ือให้มเีสน้ใยใหม่ในวงการผลิตสิ่งทอ  ให้ประชากรในท้องถิ่นมีงานท าอยู่กับบ้าน 

สมาชิกในครอบครัวและชุมชนช่วยกันท างาน  จึงไดข้ยายการสง่เสริมการเลี้ยงและผลติไหมอีร่ีให้แก่ผูผ้ลติสิ่ง

ทอและเกษตรกรในพ้ืนที่ ผ่านแผนการท างาน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไหมอีร่ี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลติไหมอีร่ี แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมอีร่ีและส่งเสริมการตลาด 

แผนงานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เกิดผลผลติจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ มีเกษตรกรเลี้ยงไหมอีร่ี

เพ่ิม 12 คน และมเีกษตรกรท าการผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากกาวไหมอีร่ีเพ่ิม 8 คน ท าการเปิดศูนย์เรยีนรู้

สิ่งทอพ้ืนบ้านวัฒนเสรี จ.เชียงราย ที่ให้การสนับสนุนการเลี้ยงและผลิตไหมอีร่ีในจังหวัดเชียงรายและพะเยา  

พร้อมกับเตรียมการพัฒนาศูนย์สาธติและอบรมการเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร ณ บ้านสหกรณ์ 5  

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  ได้ฝึกวิทยากรชุมชนดา้นการปั่นเสน้ไหมอีร่ีเพ่ิมจ านวน 9 คน เพ่ือชว่ยถ่ายทอดวิธกีาร

ผลติเสน้ไหมอีร่ี เพ่ิมก าลังการผลติเส้นไหมอีร่ีให้มากขึ้น สนองความตอ้งการใช้เสน้ไหมอีร่ีของผู้ผลติสิ่งทออื่นๆ

ได้เพ่ิมขึ้น  กลุ่มผู้ผลิตไหมอีร่ี 3 แห่งและกลุ่มผู้ผลติสิ่งทอในเครือข่าย 15 แห่ง ได้รับการรับรองการผลิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ส่งเสริมการขยายตลาดโดยการจัดนิทรรศการและแสดงสนิค้าในประเทศ 2 ครัง้ และ

น าไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 3 ครัง้ใน 3 เมืองที่ช่ืนชอบงานหัตถกรรม เกิดการจับคู่ธุรกิจสั่งซื้อรังไหมและเสน้

ไหมอีร่ี 2 แห่ง ซือ้เสน้ไหมหม่อน 1 แห่ง ได้น าผลิตภัณฑ์ไหมอีร่ีไปฝากจ าหน่ายที่ร้านหัตถกรรม 2 แห่ง ร่วมจัด

นิทรรศการแสดงผลงาน 2 ครัง้ และได้จัดท าจดหมายข่าวฝ้ายแกมไหม เพ่ือสง่ข่าวสารกิจกรรมความ

เคลื่อนไหวต่างๆให้เครอืข่ายผู้ผลติสิ่งทอได้รับทราบ 4 ฉบับ รวม 2000 เลม่  

การผลติไหมอีร่ีเป็นกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่กอ่ประโยชน์สร้างรายได้แก่ผูผ้ลิตต้ังแต่ต้นน้ าจนถึง

ปลายน้ า สร้างความรว่มมือชว่ยเหลอืกันภายในครอบครัวและชุมชน และไมก่่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้

ยังสนับสนุนให้การปลูกมันส าปะหลังได้ผลผลิตสูงขึน้ดว้ย จึงเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานเกี่ยวข้องน่าจะให้การ
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สนับสนุนให้เกิดขึน้อย่างแพร่หลาย รวมถึงได้ช่วยกันสานกระแสการผลติและการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวให้

ย่ังยืน ดังรายละเอียดในตารางสรุปการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ดังนี้ 

ตารางสรุปการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบ้าน ปี 2559 
ลักษณะการให้บริการ ผลการด าเนนิงาน 

จ านวน ผู้เข้าร่วม 

1. แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไหมอีร่ี   

- เปิดศูนย์เรยีนรู้สิ่งทอพ้ืนบ้าน “วัฒนเสรี”  1  แห่ง 77 คน 

- พัฒนาเตรียมการศูนย์สาธติและอบรมเลี้ยงไหมอีร่ีครบวงจร 1  แห่ง  

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ผลิตไหมอรีี่   

- ส ารวจเกษตรกรใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับไหมอีร่ี 2  ครัง้ 11 คน 

- เย่ียมติดตามการเลี้ยงไหมอีร่ี 13  ครัง้ 65 คน 

- เกษตรกรเลี้ยงไหมอีร่ีเพ่ิม  12  คน 

- อบรมการเป็นวิทยากรปั่นเสน้ไหมอีร่ี 1  ครัง้ 9   คน 

- การศึกษาดูงานการเลี้ยงไหมอีร่ี 1  ครัง้ 20 คน 

- อบรมการเลี้ยงและผลติไหมอีร่ี 1  ครัง้ 30  คน 

3. แผนงานสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไหมอรีี่และ

ส่งเสรมิการตลาด 

  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาวไหม 1  กลุ่ม 8  คน 

- จดแจ้งผลิตภัณฑ์จากกาวไหมอีร่ี 2  กลุ่ม 8  ผลติภัณฑ์ 

- ผลติภัณฑ์กาวไหมได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  2  ผลติภัณฑ์ 

- อบรมเชงิปฏิบัตกิารท าปุ๋ยน้ าอินทรย์ีจากมูลไหมอีร่ี 1  ครัง้ 34 คน 

- ออกบูทจ าหน่ายผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 2  ครัง้ 500 น 

- จัดนิทรรศการผ้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดญี่ปุ่น 3  เมอืง 212 น 

- ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน     2 ครัง้ 4,000 คน 

4. แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบรกิารวิชาการ   

- จดหมายข่าวฝ้ายแกมไหม 4 ฉบับ 2,000 เลม่ 

- บรกิารอบรม/ให้ค าปรึกษา   

-  อบรมการย้อมสีเคมีปลอดภัยและการผลติที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

1  ครัง้ 34  คน 

- อบรม/แนะน าเพ่ิมการย้อมสีธรรมชาติ 2  ครัง้ 66  คน 

- อบรมการมัดย้อม 1  ครัง้ 16  คน 

- อบรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1  ครัง้ 32  คน 
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ลักษณะการให้บริการ ผลการด าเนนิงาน 

จ านวน ผู้เข้าร่วม 

- คลินิกให้ค าปรึกษางาน Organics and Natural Expo 1  ครัง้ 50 คน 

- เป็นวิทยากรให้ความรู ้ 4  ครัง้ 246 น 

- กรรมการตัดสินผลติภัณฑ์  OTOP 2  ครัง้ 368ลติภัณฑ์ 

- กรรมการพิจารณาอนุญาตใช้ Chiang Mai Brand 2  ครัง้ 129 ลติภัณฑ์ 

- กรรมการตรวจประเมินการผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 13  แห่ง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ Green Eri เสน้ใยทางเลอืกใหม่เพื่อสังคมโลก 
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รูปภาพกิจกรรมโครงการ Green Eri เสน้ใยทางเลอืกใหม่เพื่อสังคมโลก (ต่อ) 

โครงการได้มีการจัดนิทรรศการผ้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 17 

พฤษภาคม 2559 มีผู้สนใจมาชมงานรวมจ านวน 212 คน 

การจัดนิทรรศการผ้าคร้ังน้ีเป็นคร้ังที่ 2 ที่โครงการได้ทดลองน าผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าของ

เครือข่ายผู้ผลติสิ่งทอฝ้ายแกมไหม ไปทดลองจ าหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคญี่ปุ่น ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑ์ท ามือ โดยคร้ังน้ีได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ 3 คร้ังที่เมืองต่างๆ ได้แก่ Okayama, Kyoto และ 

Nagoya เพ่ือจะได้ขยายสู่กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายความต้องการ เพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และ

สร้างความต่อเน่ืองในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งจะเป็นช่องทางการไปจัดแสดงในปีต่อ  ๆ ไป โดยมีรูป

กิจกรรมดังน้ี 
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รูปภาพการจัดนิทรรศการ ครัง้ที่ 1  

ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2559  ณ Gallery Miki เมอืง Kurashiki จังหวัด Okayama ประเทศญี่ปุ่น 

 

  

    
 

รูปภาพการจัดนิทรรศการ ครัง้ที่ 2  

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2559  ณ Gallery Nozawa จังหวัด Kyoto ประเทศญี่ปุ่น 
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รูปภาพการจัดนิทรรศการ ครัง้ที่ 3  

ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2559  ณ Tokonameya Gallery เมือง Nagoya จังหวัด Aichi ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงการการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนใน

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่

โครงการการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนใน

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่น าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร มาท าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่

ต้นแบบส าหรับการจัดท ากลุ่มเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับชุมชนในการสร้างอาชีพและรายได้

จากการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย่ังยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายบริการชุมชนของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาอ าเภอพร้าว เป็นอ าเภอต้นแบบส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และใช้ส าหรับการขยายผลในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยได้มีการ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. การประสานงาน ส ารวจพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนในอ าเภอพร้าวร่วมกับเกษตรกร ผู้น าชุมชน ผู้น า

องค์กร  

2. การประชุมผู้น าองค์กร หัวหน้าหน่วยงาน ตัวแทนเกษตรกร ผู้น าชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัด

กิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนและเกษตรกร 

3. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุมชน การติดตามผลการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา แก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการฝึกอบรม  และการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานของชุมชน  โดย

มีการด าเนนิงานประกอบดว้ยกจิกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 7 กิจกรรม   ได้แก่ 

1. กิจกรรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือเป็นแหลง่อาหารปลอดภัย ได้จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ

พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 42 คน ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียน

ประดู่ ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 54 คน  โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

 
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การปลูกพืชผักสมุนไพรพืน้บ้านเพ่ือเป็นแหลง่อาหารปลอดภัย ครัง้ที่ 1  
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รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การปลูกพืชผักสมุนไพรพืน้บ้านเพ่ือเป็นแหลง่อาหารปลอดภัย ครัง้ที่ 2 

 

2. กิจกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการใช้ประโยชน์ ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบั ติการ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่  1 เร่ือง การแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2559  

ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด บ้านนาเม็ง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   มีผู้เข้าร่วมการ

อบรม จ านวน 78 คน  คร้ังที่ 2 เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559  

ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านดอกค า ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 

จ านวน 26 คน โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

 
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การแปรรูปผลไม้เพื่อเพ่ิมมูลค่า  

  

รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การแปรรูปผลติภัณฑ์จากข้าวอินทรย์ี  
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3. กิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนิกส์ ไดจ้ัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 

คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสหกรณ์ด าริ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม

การอบรม จ านวน 71 คน ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 69 คน โดยมีรูปกิจกรรมดังนี ้

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนิกส์ ครัง้ที่ 1 

 
 

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนิกส์ ครัง้ที่ 2  

 

4. กิจกรรมการเพาะเห็ดในระบบโรงเรือนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านดอกค า ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 2 

ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 50 คน คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สงิหาคม 

2559 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 52 คนโดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี  

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การเพาะเห็ดในระบบโรงเรือนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ครัง้ที่ 1  



 

                                                                            รายงานประจ าปี 2559 สถาบันวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 Annual Report 2016 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 
 

26 

  

รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การเพาะเห็ดในระบบโรงเรือนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การเพาะเห็ดในระบบโรงเรือนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ครัง้ที่ 2  

 

5. กิจกรรมการเสริมศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออก ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผล อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 84 คน คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน 28 คน โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

 
 

รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การจัดการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพส าหรับการสง่ออก ครัง้ที่ 1  
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รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การจัดการผลิตมะม่วงให้มคีุณภาพส าหรับการส่งออก ครัง้ที่ 2  

 

6. กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเพ่ือผสมเกสรในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้ ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผล อ าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 24 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหลวง 

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 55 คน  โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การสง่เสริมการเลี้ยงแมลงเพ่ือผสมเกสรในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้ ครัง้ที่ 1 

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การสง่เสริมการเลี้ยงแมลงเพ่ือผสมเกสรในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้ ครัง้ที่ 2 
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7. กิจกรรมบริหารจัดการ ได้มีการจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืช

อาหารปลอดภัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2559 ณ โรงเรียนบ้านหลวง ต าบลโหลง่ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรูปกิจกรรมดังนี ้

 

  

  
รูปภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลติพืชอาหารปลอดภัยเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

และมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า  ดินและอากาศ

เบื้องต้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรูป

กิจกรรมดังน้ี 

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การตรวจประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมของแหลง่น้ า ดนิ และอากาศเบื้องต้น 
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โครงการบรกิารวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  จ านวน 3  โครงการ  

ได้แก่  

1. โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาต ิ

2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานสเีขียว 

3. โครงการโรงเพาะอัจฉริยะส าหรับพชืเศรษฐกิจ 

 

โครงการบรกิารวิชาการอ่ืน ๆ ของสถาบันฯ  ได้แก่ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง “การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนกิส์”  

เป็นระบบการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ผลิตได้ในทุกฤดูการผลิต ปลูกพืชได้

หลากหลายชนิด ให้ผลผลติได้มากในเวลาที่น้อยกว่าเดมิ และบางคร้ังก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดมิดว้ย ดังน้ัน การให้

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชด้วยระบบน้ีกับเกษตรกร จะช่วยลดปัญหาวิกฤติหมอกควันที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนได้ หากไดรั้บการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง โดยการเข้าไปแนะน าชุมชนในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคลอ้งกับความถนัดของชุมชน และเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริม เป็นอาชีพหลัก มีรายได้เพ่ิมพร้อมไปกับการสร้าง

ความตระหนักในเร่ืองผลกระทบหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร โดยกิจกรรมนี้จัดที่วัด

เจียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559  จ านวนผู้เข้าอบรม  54 คน  

(เป้าหมาย 25 คน)  โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 
 

  

  
รูปภาพกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การปลูกผักปลอดภัยในระบบไฮโดรพอนิกส์ 
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2. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง “การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรอืนส าเร็จรูป” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือนส าเร็จรูป เป็นระบบการ

จัดการที่ดีภายในโรงเรือนเห็ด อันประกอบไปด้วยการรักษาสภาพความชืน้สัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิและช่วง

แสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด สามารถช่วยควบคุมปัจจัยต่าง ๆ และสภาวะแวดล้อม ซึ่งมี

ความเหมาะสมต่อระบบการผลิตเห็ดที่สอดคลอ้งตามมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย อีกทั้งช่วยเพ่ิมมูลค่าทาง

การตลาดของเห็ดโคนน้อย นอกจากน้ี โรงเรือนนียั้งเป็นต้นแบบส าหรับใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะ

เห็ดรายอื่น ๆ ต่อไป อันจะส่งผลให้ชุมชนชาวต าบลสันมหาพนสามารถพ่ึงพาตนเองจากการสร้างรายได้หรือมี

อาชีพเพ่ิมขึ้น มีการจัดฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ วัดเจียง ต าบล

ช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 45 คน ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2559  

ณ ชุมชนสันมหาพน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   จ านวนผู้เข้าอบรม  50 คน  โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

   

 

รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือน ครัง้ที่ 1 
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รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง การเพาะเห็ดโคนน้อยในระบบโรงเรือน ครัง้ที่ 2 

3. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มชาจากชาอัสสัม” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลติเคร่ืองด่ืมชาจากชาอัสสัม เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม “การ

เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม” ภายใต้แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2559 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักวิจัยในสังกัดสถาบันฯ สู่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสร้างสามารถ

สร้างอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน  และเพ่ือขยายเครือข่ายด้านการบริการ

วิชาการชุมชน จ านวน 2 คร้ัง  คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2559  ณ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 64 คน โดยมี

รูปกิจกรรมดังน้ี 

  
 

รูปภาพกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ือง “การผลติเครื่องดื่มชาจากชาอัสสัม” 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม    ด าเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะ

วิทยาการผา่นคลัสเตอร์วิจัย  โดยเน้นพัฒนาองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พัฒนาและสนับสนุน

การน าองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม  โดยในการด าเนินงานมีการวางแผน  ริเร่ิม  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาใน

ลักษณะวิทยาการระหว่างผู้บริหารกับนักวิจัย เพ่ือมุ่งผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ของกลุ่มนักวิจัยสถาบันฯ โดย

พิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการวิจัยของแหลง่ทุนต่าง ๆ จนเกิดเป็นคลัสเตอร์วิจัยน าร่อง จ านวน 4 

คลัสเตอร์ และ 1 โครงการจัดต้ัง คือ 1. คลัสเตอร์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 

ล าไอออนและล าอิเล็กตรอน  2. คลัสเตอร์สาหร่าย  3. คลัสเตอร์ส่ิงทอ  4. คลัสเตอร์เทคโนโลยีการเกษตรและ

การแปรรูป  และ 5. โครงการจัดต้ังคลัสเตอร์สมุนไพร  โครงสร้างของสถาบันฯ ประกอบด้วย ส านักงาน

สถาบัน และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งส านักงานสถาบันท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและแสวงหา

ทรัพยากรมาสนับสนุนทั้งในรูปของทุนวิจัย งบประมาณ  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างรวมทั้งบุคลากร  ส่วนศูนย์วิจัย

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว  และท าหน้าที่ประสานงานและรองรับงานวิจัย

และการบรกิารวิชาการ อันเกิดจากการบูรณาการในลักษณะวิทยาการผ่าน Cluster งานวิจัยของนักวิจัยในกลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกอบดว้ย 2 งานหลัก  คือ  หน่วยวิจัยและบรกิารวิชาการ และหน่วยวิจัยเครอืข่าย  ปัจจุบัน มีหน่วยวิจัยใน

เครอืข่าย รวมทั้งส้ิน 34 หน่วย  ซึ่งมฐีานด าเนินการอยู่ในห้าคณะหลัก   

 

บุคลากร 

บุคลากรในสังกัด  ปฏิบัติงานในส านักงานสถาบันฯ   และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รวม

ทั้งสิ้น 40 คน โดยจ าแนกไดด้ังน้ี 

สายวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 18 คน 

สายปฏิบัตกิาร  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 19 คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสว่นงาน) 1 คน 

สายบรกิาร ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 รวม 40 คน 

 



 

รายงานประจ าปี 2559 สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 Annual Report 2016 Science and  Technology  Research Institute,  Chiang Mai University 

 33 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

งบประมาณ 

งบประมาณในการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  

มี 3 แหลง่  ประกอบดว้ย  1) งบประมาณแผ่นดนิ  เป็นงบประมาณที่ใช้ในการบรหิารจัดการและสนับสนุนหน่วย

วิจัย  เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 32,021,000 บาท  2) งบประมาณเงิน

รายได้  เป็นงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการภายใน  จ านวน 1,120,000 บาท  และ  3) งบประมาณจาก

แหลง่ทุนภายนอก จ านวน  18,633,635  บาท  โดยจ าแนกตามตาราง ดังนี ้
 

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามหมวดและแหลง่งบประมาณ ประจ าป ี2559 
      หนว่ย : บาท 

งบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน ครุภัณฑ์ รวม 

งบประมาณแผ่นดนิ 19,041,100 1,583,900 9,551,000 - 1,845,000 32,021,000 

งบประมาณเงินรายได้ 95,200 600,100 96,000 131,700 197,000 1,120,000 

งบประมาณจากแหลง่ทุน

ภายนอก  

- - 18,633,635 - - 18,633,635 

รวม 19,136,300 2,184,000 28,280,635 131,700 2,042,000 51,774,635 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณจ าแนกตามหมวดและแหลง่งบประมาณ ประจ าป ี2559 
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ตารางแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบรกิารวิชาการแกชุ่มชนจ าแนกตามแหล่งทุน ประจ าปี 2559   
หนว่ย : บาท 

 

แหลง่ทุน 
 

โครงการวิจัย 
โครงการบรกิาร

วิชาการแกชุ่มชน 

 

รวม 

งบประมาณแผ่นดนิ 7,701,000 1,850,000 9,551,000 

งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก 18,278,535 355,100 18,633,635 

รวม 25,979,535 2,205,100 28,184,635 

      หมายเหตุ :  นอกจากน้ีมีโครงการ Seed Money จากงบประมาณแผ่นดนิ และเงินสง่เสริมงานวิจัยและ

พัฒนา  จ านวนเงิน 160,000 บาท 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน  

จ าแนกตามแหลง่ทุน ประจ าปี 2559     
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ก ารด า เนิ น งานป ระกั น คุ ณ ภ าพ ขอ งสถ าบั น ฯ  ใ ช้ ระบ บ ก าร พัฒ น าคุ ณ ภ าพ ขอ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ หรือที่เรยีกว่า CMU-

EdPEx  ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้น ให้สามารถสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานของส่วน

งานไดอ้ย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ในสว่นของคู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี/ผู้สง่มอบ 

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

เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของส่วนงานสู่ความเป็นเลิศที่ย่ังยืนอย่างชัดเจน  โดยในปี 

2559 สถาบันฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ CMU-EdPEx 5 

ระบบ ได้แก่ 
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1) ระบบการส่ือสารและสร้างความผูกพันโดยผู้น า 

2) ระบบการรับฟังเสยีงลูกค้า 

3) ระบบการวัดผลการด าเนนิงาน 

4) ระบบการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน 

5) ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

กจิกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพ 

- น ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งประกอบดว้ยผลวิเคราะห์จุดแข็ง (Stengths) 

และโอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement : OFIs) มาจัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 

- คณะท างานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฯ เร่ือง การสร้างและพัฒนา

ระบบและกลไกการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ CMU-EdPEx โดยมุ่งเน้น 5 ระบบ ดังกล่าวข้างต้น 

จ านวน 4 ครัง้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม, 3, 11 และ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตามล าดับ 

- ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-

EdPEx  และ  แลก เปลี่ ยน เรียน รู้  CMU-EdPEX (Next move) : Review Main Process หมวด 1-7         

(มหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ัด) จ านวน 11 ครัง้ ดังนี้ 

- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที ่14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

- วันที่ 14 สงิหาคม 2559 ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 21 และ 23 กันยายน 2559 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- คณะท างานประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาการประกันคุณภาพตามแนวทาง CMU-

EdPEx หมวด 1-7 (มหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ัด) จ านวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

- วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
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- คณะท างานประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการ QA-Family (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัด) 

จ านวน 3 ครัง้ ดังน้ี  

- วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที ่19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ปราชญร์าชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด ์สปา จ.เชียงใหม่ 

- จัดท าสรุปเกณฑ์คุณภาพการศึกษา หมวด 1-7 ตามคู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ

ที่เป็นเลศิ ฉบับปี 2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- จัดกิจกรรมประชุมคณะท างานประกันคุณภาพของสถาบันฯ จ านวน 3 ครัง้ 

- วันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 23 คน ในหัวข้อ  

- -ช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพ ปี 2559   

- -ทบทวนบรบิทของสถาบันฯ (โครงร่างองค์กร) 

- -สร้างความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558  2561 ของ 

สกอ. โดยมุ่งเนน้ ระบบการด าเนินงาน หมวด 1-6 และผลลัพธ์ หมวด 7 

- -วางแผนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  มีผู้เข้าร่วม 23 คน ในหัวข้อ ระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดท าระบบและ

กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ หมวด 1-7  เพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี

การศึกษา 2558 

- วันที่ 2 กันยายน 2559  มีผู้เข้าร่วม 23 คน ในหัวข้อ พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 2558 และให้ข้อคิดเห็นเพ่ือจัดท าฉบับสมบูรณ์ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอระบบและกลไกการด าเนินงาน จ าแนกรายหมวด (หมวด  

1-7) ตามความถนัด/ความเช่ียวชาญของคณะท างานประกันคุณภาพ และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

พัฒนารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทาง CMU-EdPEx จ านวน 4 คร้ัง ในวันที่ 2, 10, 16, และ 

24 สงิหาคม 2559 ตามล าดับ มีผู้เข้าร่วม 17 คน  

- พัฒนาการรายงานผลลัพธ์ หมวด 7 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดดา้นการวิจัย ด้านลูกค้า ด้านผู้น า 

ด้านบุคลากร ด้านระบบปฏิบัติการ และด้านงบประมาณ แสดงผลในลักษณะตาราง และแผนภูมิ 

เป รียบเทียบผล กับ ค่าเป้าหมาย ของปีปัจจุบัน (ปี งบประมาณ 2559) และย้อนหลัง 3 ปี 

(ปีงบประมาณ 2556-2558) 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การด าเนินการที่ดีในระบบงานด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง CMU-EdPEx” 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  

จ.เชียงใหม่ (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผูจ้ัด) 
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- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EQD KM Day กับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4 วันที่ 19 กันยายน 

2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น

ผู้จัด) 

- จัดท ารูปเลม่รายงานการประเมินตนเอง CMU-EdPEx ฉบับสมบูรณ์  

- จัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

หัวข้อ “งานประกันคุณภาพ” โดยบุคลากรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันภายในสถาบันฯ และมีการเช่ือมต่อ

ระบบกับหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกอ. และ สมศ. 

- กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559  ซึ่งคณะกรรมการและ

คณะท างานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ทุกท่าน  เข้ารับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลรายหมวด แก่

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ (มีผู้เข้าร่วม 35 คน) 

โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รูปภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

 

การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันฯ มีการสนับสนุนและให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  โดยในปี 2559 ได้

สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ  และสายปฏิบัตกิาร  เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และ ดูงาน ดังน้ี 

สายวิชาการ (นักวิจัย)    

     - ในประเทศ จ านวน 88 ครัง้ 

     - ต่างประเทศ จ านวน 12 ครัง้ 

สายปฏิบัตกิาร    

     - ในประเทศ จ านวน 87 ครัง้ 

     - ต่างประเทศ จ านวน 2 ครัง้ 
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การจัดการองค์ความรู้ (KM)  

สถาบันฯ ได้มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีผล 

การด าเนนิกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้  (KM) ในรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัย 

(KM งานวิจัย) และในส่วนคณะท างานได้มีการด าเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. ประชุมคณะท างานด าเนนิการจัดการองค์ความรู้ (KM)  

2. คณะท างาน KM ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ร่วมโครงการ CMU-KM DAY ประจ าปี 2559 "พัฒนางานประจ าน าสู่มหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข"  จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

และคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ส านักบริการวิชาการ มช. 

- ร่วมงาน KM Day คร้ังที่  8 ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  19 

พฤศจิกายน 2557 

- ร่วมงาน KM Show & Share 2015 ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 

4 กันยายน 2558  

3. จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์รุ่นต่อรุ่น ก่อนวัย

เกษียณอายุ” โดย นายปถม วิชัยศิริมงคล  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ 

ช้ัน 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปภาพกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของสถาบันฯ 
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รูปภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม   ซึ่งมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเน่ือง โดยบุคลากรสถาบันฯ  ได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

- ร่วมท าบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน  

- ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าสามัคคี 

- ตักบาตรเทโวโรหณะ และตักบาตรวันส าคัญต่าง ๆ 

- ร่วมท าบุญหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา  

- จัดประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง 

- จัดกิจกรรมด าหัวผู้บริหาร  ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

- ร่วมท าบุญสืบชะตาประตูเมือง  ณ ประตูสวนดอก   

- จัดกิจกรรมท าบุญวันครบรอบสถาปนาสถาบันฯ 

- จัดกิจกรรมสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

- ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาต ิมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  

- รักษาสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสถาบันฯ 

- จัดโครงการกระดาษรีไซเคิล น ากระดาษที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานใหม่ 

- จัดโครงการปิดหน้าจอและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระหว่างการพักกลางวัน และหยุดการใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ช่ัวคราว 

- รณรงค์ประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 

โดยมีรูปกิจกรรมดังน้ี 
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รูปภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถาบันฯ ได้ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในปี 

2559 สถาบันฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณป์ัจจุบัน เช่น 

1. สามารถรองรับการแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต และคอมพิวเตอร์  

เพ่ือสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งาน 
 

           
 

           เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย      เว็บไซต์สถาบันภาษาอังกฤษ 

2. มีการพัฒนาหน้าแสดงเนือ้หาบทความวิจัย ให้น่าสนใจ อ่านง่าย และถูกหลัก SEO ซึง่ในสว่นหน้า

บทความวิจัยน่ารู้น้ีสามารถแชร์และแสดงความคิดเห็นออกสู่สังคมออนไลน์ได้  

 
 

ตัวอย่างหน้าแสดงเนือ้หาบทความวิจัย 
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สถาบันฯ มีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัตงิานของสถาบัน อาทิเชน่ 

1. โปรแกรมบริหารงานวิจัย STRI RPM 

2. โปรแกรมจัดการเอกสารสถาบัน STRI e-document 

ทางด้านระบบฮาร์ดแวร์ มีการตรวจสอบและอัพเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในส านักงานสถาบันฯ ให้

ทันสมัยและใช้งานได้อย่างไม่ขัดข้อง นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมทรัพยากรให้สอดรับกับความต้องการของการ

ท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  และหน่วยประชาสัมพันธ์ไดด้ าเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกได้แก่การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ สถาบันฯ 

หน่วยวิจัยเครือข่าย  คณะ ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stri.cmu.ac.th   อีกส่วนหน่ึง  คือ  

ประชาสัมพันธ์ภายนอกเพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กร โดยมีนโยบายมุ่งเนน้ประชาสัมพันธ์แก่ผูท้ี่สามารถเข้าใจ

ในเนื้อหาโครงการ หรือเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากผลการด าเนินงานของโครงการวิจัย  โดยการ

ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

1. การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานระดับชาต ิและระดับนานาชาติ โดยน าเสนอผลงาน/

ผลติภัณฑ์จากโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลติผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมืองและชนเผ่า จ านวน 4 ครัง้ ดังน้ี  

- คร้ังที่ 1 งาน BIFF&BIL 2016 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

- ครั้งที่ 2 งานผ้าฝ้าย คร้ังที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2559  ณ ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

- คร้ังที่  3 งานแถลงข่าวงานวิจัย มช. วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- ค ร้ังที่  4  งาน Lanna Expo 2016 ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่  

2. จัดท า CD ผลงานวิจัยของนักวิจัย เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจ 

3. การพิมพ์หนังสือวิชาการ  ซึ่งเป็นผลงานวิจัย รวมถึงองค์ความรู้และความเช่ียวชาญของนักวิจัย 

เพ่ือเผยแพร่แก่ผูส้นใจ        
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การบรกิารค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย 

สถาบันฯ มีแหล่งให้บริการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยอยู่ที่ช้ัน 3  อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เพ่ือให้บริการผู้ใช้ ได้แก่  คณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ทั้งในระบบรูปเลม่ของหนังสือทั่วไป รายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง เป็นต้น  

ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสถิติการให้บรกิารค้นคว้าขอ้มูลงานวิจัย ดังนี ้

บรกิารผู้ใช้ 25 คน 

บรกิารยืม-คืนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบใช้บัตร 16 คน 

บรกิารสบืค้นข้อมูลรายช่ือสิ่งพิมพ์ (OPAC) 17 ครัง้ 

บรกิารยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย  9 ครัง้ 

จ านวนหนังสือรายงานการวิจัย 1,278 เลม่ 

การเตรียมทรัพยากรก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Catalog)     48 เลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพจุดให้บรกิารค้นคว้าเอกสารงานวิจัย  ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เผยแพร่ข่าวสาร 

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

CD ผลงานวิจัย 

หนังสือวชิาการ 
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การบรหิารจัดการด้านอ่ืน ๆ  

สถาบันฯ ยังมีกจิกรรมบรหิารจัดการดา้นอื่น ๆ  ดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันฯ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันฯ 

 

ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 

กิจกรรมขอบคุณผู้บริหารสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครบวาระการบริหารงาน 

พิธีถวายความอาลัยและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม  2559 
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โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจ าปี 2559 

ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีและค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี   

ท าบุญตักบาตรวันสถาปนสถาบันฯ ครบรอบ 28 ปี   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     คณะผู้จัดท ำ 
    

  รวบรวมและเรียบเรียง นางศริิพันธ ์ นาคศรี 

    

ที่ปรึกษำ รศ.ดร.ธนพร  สุปริยศลิป์ แหล่งข้อมูล งานบริหารท่ัวไป 

 ผศ.ดร.สุคนธ ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 ผศ.ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ  งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ 

 นางปรานอม  ก้านเหลอืง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

    

  ภำพประกอบ/เผยแพร่ หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

 

 

ปทีี่พิมพ์ พ.ศ. 2560 

รูปเล่มจ ำนวน 10    เล่ม 

 หนว่ยนโยบายและแผน  งานบริหารท่ัวไป 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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