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รายงานการประชุมงานวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ครัง้ที่ 1/2553  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 
ณ ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์  

 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.ดร.สญัชยั จตรุสทิธา  รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ (ประธาน) 

2. ผศ.ดร.สริุนทร์ นิลสําราญจิต  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั พฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดล้อม 

3. นางสาววิไลพร     ธรรมตา             หวัหน้างานวิจยัและวเิทศสมัพนัธ์  

4. นางภษิูตา  คําฝัน้  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  

5. นางสาวนิตยา  วงค์ไชย  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

6. นางสาวสายฝน  วงศ์สวุรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

7. นางสาวนพวรรณ   นบุญุมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

8. นายมานพ  เปีย้พรรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

9. นางสาวธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

10. นายทวี  จนัทรมลู ลกูมือช่าง 

11. นางลาลติยา    นุ่มมีศรี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานวิจยั  (เลขานกุาร) 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 9.00 น.  

 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การแต่งตัง้ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิจัย พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ประธานฯ แจ้งว่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตัง้ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสําราญจิต  เป็น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั พฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดล้อม เพ่ือช่วยควบคมุดแูลงานด้านการวิจยั 
1.2 การบริหารจัดการกองทุน Dr. Hermann Eiselen 

ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึง แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุน Dr.Hermann 

Eiselen จํานวน 885,311.38 บาท โดยให้เป็นไปตามเจตจํานงค์และวตัถุประสงค์ของผู้มอบทุน            

ซึ่ง กําหนดให้ เป็นทุนสําหรับการทํางานวิจัยเฉพาะทาง  “ด้านลุ่มนํ ้า ”  ให้กับบุคลากรของ                 

คณะเกษตรศาสตร์ เท่านัน้   
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1.3 การพจิารณาโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2554 
ประธานฯ  แจ้งว่ าจากการประชุมคณะกรรมการส่ ง เส ริมและประสานงานวิ จัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้กลา่วถึงการจดัลําดบัความสําคญัโครงการวิจยั งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 

2553 ท่ีผ่านมา มีโครงการวิจยั จํานวน 28 โครงการ ไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจาก สํานกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) เน่ืองจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่ด้รับสนบัสนนุงบประมาณทนุวิจยัไทย

เข้มแข็ง ซึ่งในท่ีประชุมฯ ได้มีมติว่า ให้นําโครงการวิจยั ปี 2553 ท่ีไม่ได้รับการสนบัสนุน มาพิจารณา

จดัเป็นอนัดบัแรก ๆ ของโครงการวิจยัท่ีขอรับการสนบัสนนุในปี 2554 

  
วาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 10/2552 

ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุหน่วยงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 11/2552 เม่ือ

วนัท่ี 24 กนัยายน 2552 โดยให้แก้ไขคําผิดหน้าท่ี 8  คําว่า “กรฃารคมุ” เป็น “การควบคมุ” และคําผิด

หน้าท่ี 10 คําว่า “ผศ.ดร.ศมุิตร” เป็น “ผศ.ดร.ศภุมิตร” และ “วช. 1 โครงการ” เป็น “วช. 2 โครงการ”   

จากนัน้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุ  

 
วาระที่ 3  เร่ืองตดิตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร 
 3.1  งานวิเทศสัมพันธ์  

นางภษิูตา คําฝัน้ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของเดือนตลุาคม 2552 ดงันี ้

3.1.1 ฐานข้อมลูด้านวิเทศสมัพนัธ์ในระบบ CMU-MIS: ขณะนีห้นว่ยวิเทศสมัพนัธ์ได้

นําเข้าข้อมลูกิจกรรมด้านวิเทศสมัพนัธ์ ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2552 (1 ตลุาคม 

2551 – 30 กนัยายน 2552) ลงในฐานข้อมลูด้านวิเทศสมัพนัธ์ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่(CMU-MIS) 

แล้ว โดยแบง่ข้อมลูเป็น 6 ฐานข้อมลูใหญ่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การมาเยือนของอาคนัตกุะ จํานวน 19 ครัง้ (6 ประเทศ) 

2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ จํานวน 1 สถาบนั 

3. กิจกรรม/โครงการความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 29 โครงการ/ครัง้ แบง่เป็น 

3.1  การวิจยัร่วม จํานวน 9 โครงการ 

3.2  หลกัสตูรร่วม จํานวน 1 หลกัสตูร 

3.3  จดัการเรียนการสอน/บรรยายพิเศษ จํานวน 3 ครัง้ 

3.4  ศกึษาดงูานระยะสัน้/ฝึกอบรม/ดงูาน จํานวน 4 ครัง้ 

3.5  ประชมุ/สมัมนา/นิทรรศการ จํานวน 9 ครัง้ 

3.6  แลกเปลีย่นข้อมลู/อปุกรณ์ จํานวน 3 ครัง้ 
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 4.   ทนุศกึษา/ปฏิบตังิานในประเทศ จํานวน 6 ทนุ โดยแบง่เป็นทนุศกึษา 3 

ทนุ ทนุวิจยั 2 ทนุ และทนุผู้ เช่ียวชาญ 1 ทนุ ทนุศกึษา/ปฏิบตังิานในตา่งประเทศ จํานวน 68 ทนุ โดย

แบง่เป็นทนุศกึษา 4 ทนุ ทนุวิจยั 12 ทนุ ทนุฝึกอบรม/ดงูาน 11 ทนุ ทนุประชมุ/สมัมนา 21 ทนุ ทนุเสนอ

ผลงาน 17 ทนุ และทนุผู้ เช่ียวชาญ 3 ทนุ รวมทัง้สิน้ จํานวน 74 ทนุ 

 5.   โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา/บคุลากร จํานวน 2 โครงการ 

6.   นกัศกึษา/บคุลากรตา่งชาต:ิ นกัศกึษาตา่งชาต ิจํานวน 40 คน / บคุลากร

ตา่งชาต ิจํานวน 4 คน 

 3.1.2 การแบง่โครงสร้างงานหน่วยวิเทศสมัพนัธ์ 

หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ได้ปรับโครงสร้างการแบง่งานภายในหน่วยงานให้สอดคล้อง

กบังานด้านวิเทศสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ซึง่มีทัง้หมด 4 งาน ได้แก่ 

  1. งานอาคนัตกุะสมัพนัธ์และกิจการพิเศษ มีภาระงานหลกัดงันี:้- 

• อาคนัตกุะสมัพนัธ์  

• การให้บริการและประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกให้ชาวตา่งประเทศ  

• การเชิญผู้บริหาร/บคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

• ทนุการศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน ประชมุ สมัมนา จากหน่วยงานตา่งประเทศที่

ให้แก่บคุลากร นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  

• ทุ น รั ฐบ าล ไทย ใ ห้ ช า วต่ า ง ป ร ะ เ ทศ เพื่ อ ศึ กษ า แล ะ ฝึ กอบ รม  ณ                    

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  2. งานสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มีภาระงานหลกัดงันี:้- 

• การประสานงานโครงการความร่วมมือ 

- การประสานงานองค์กรความช่วยเหลือจากต่างประเทศและ

ผู้ เช่ียวชาญ อาสาสมคัร 

- การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนั และการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา  

• การจดัทํา ตรวจสอบข้อตกลงความร่วมมือกบัตา่งประเทศ  

• การลงนาม และการจดัพธีิลงนามในข้อตกลง  

• โครงการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมสง่เสริมการแลกเปลี่ยน  

• การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมความเป็นนานาชาต ิ

  3. งานพฒันาสารนิเทศ มีภาระงานหลกัดงันี:้- 

• จดัทําเอกสาร/วีดีทศัน์แนะนําคณะฉบบัภาษาองักฤษ  

• การเผยแพร่ข้อมลูมหาวทิยาลยั/องค์กรตา่งประเทศ  



4 

 

• สรุปรายงานประจําปีด้านวิเทศสมัพนัธ์ (Annual Report)  

• จดัทําทําเนียบผู้บริหาร และชาวตา่งประเทศ ท่ีปฏิบตังิานในคณะ  

• ดแูลระบบฐานข้อมลู MIS ด้านวเิทศสมัพนัธ์ และเว็บไซต์ของหนว่ยวเิทศสมัพนัธ์ 

4. งานธุรการ มีภาระงานหลกัดงันี:้- 

• งานสารบรรณ  

• งานการเงินและบญัชี  

• งานการประชมุ 

• งานพสัดแุละครุภณัฑ์ 

3.1.3 การต้อนรับอาคนัตกุะตา่งประเทศ: ในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2552 คณะฯ ได้ต้อนรับ

เจ้าหน้าท่ีจาก Seed and Seedling Center (GDAAS) และ Crop Research Institute, Guandong 

Academy of Agricultural Science ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี อาจารย์ ดร. ธนะชยั     

พนัธ์เกษมสขุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสมัพนัธ์ ให้การต้อนรับ นอกจากนัน้ คณะฯ

ได้รับการติดตอ่จาก University Putra ประเทศมาเลเซีย เพ่ือขอนําคณะนกัศกึษามาดงูานประมาณ 2 

สปัดาห์ คือระหวา่งวนัท่ี 25 พฤศจิกายน – 9 ธนัวาคม 2552 ซึง่ช่วงเวลาดงักลา่วตรงกบัการจดังานวนั

เกษตรภาคเหนือ ครัง้ท่ี 6 จึงไม่สามารถจดัรายการศกึษาดงูานได้ ดงันัน้ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศ

สมัพนัธ์ จงึขอให้แจ้งไปยงัมหาวิทยาลยัดงักลา่วเพื่อทราบตอ่ไป 

3.1.4 โครงการพฒันาบคุลากร: ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ กําหนดจดัโครงการพฒันาบคุลากร 

2 ครัง้ โดยมีหวัข้อดงันี:้- 

ครัง้ท่ี 1: ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานกุารและพนกังานสว่นงาน กลุม่เป้าหมาย 

จํานวน 20 คน จากเลขานกุารภาควิชา ศนูย์ หนว่ยงานในคณะเกษตรศาสตร์ 

ครัง้ท่ี 2: การบริหารจดัการทนุอยา่งมืออาชีพ กลุม่เป้าหมาย 10 – 15 คน จาก

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศกึษาของภาควิชา และงานบริการการศกึษาของคณะเกษตรศาสตร์ 

3.1.5 การขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศ: ขณะนีค้ณะฯ ได้

ประสานงานในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเป็นข้อตกลงใหม่ จํานวน 3 สถาบนั 

ได้แก่ Kagawa University ประเทศญ่ีปุ่ น Queensland University of Technology ประเทศ

ออสเตรเลีย และ Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี และการปรับปรุงเนือ้หาใน

ข้อตกลงความร่วมมือเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นปัจจบุนัอีก 1 แห่ง คือ Kinki University ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่

ทัง้ 4 แห่งกําลงัอยูร่ะหวา่งการประสานงานและขอความเห็นชอบจากทัง้ 2 สถาบนั 

3.1.6 การก่อตัง้ชมรมวิเทศสัมพันธ์: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้

มอบหมายให้ ฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา              
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คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือเตรียมก่อตัง้ชมรมวิเทศสมัพนัธ์ ภายใต้การดแูลของสโมสรนกัศกึษา โดยคาด

ว่าจะเร่ิมรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งนางภูษิตา คําฝัน้ จะเป็น           

ผู้ประสานงานตอ่ไป 

3.1.7 การรับรองอาคนัตกุะต่างชาติในช่วงงานวนัเกษตรภาคเหนือ ครัง้ท่ี 6: หน่วย

วิเทศสัมพันธ์จะเตรียมโปรแกรมสําหรับรองรับกรณีหากมีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอาคันตุกะของ

มหาวิทยาลยัท่ีเดินทางมาร่วมงานวนัวิชาการฯ ท่ีประสงค์มาชมงานเกษตรภาคเหนือ โดยจะจดัเป็น

โปรแกรมสัน้ๆ เน้นในสว่นของนิทรรศการและแปลงสาธิต เป็นต้น 

 
 3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืบหน้า    

ผลการดําเนินงานของเดือนพฤศจิกายน 2552 ดงันี ้

โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  29 โครงการ  งบประมาณรวม 

61,655,589.50 บาท โดยมีโครงการท่ีได้รับอนุมตัิเพิ่มเติม จํานวน 1 โครงการ จากสํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) มี  ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ เป็นหวัหน้าโครงการ งบประมาณ 2,103,498 

บาท และมีโครงการวิจยัท่ีสิน้สดุดําเนินการ และปิดบญัชีแล้ว จํานวน 3 โครงการ ดงันี ้

1. โครงการวิจยัจาก สกว. จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณรวม 3,133,081 บาท 

2. โครงการวิจยัจาก สสส. จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ  200,000 บาท 

ดงันัน้ คงเหลือโครงการวิจยัท่ีดําเนินการอยู่ทัง้สิน้ จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ

รวม 60,426,006.50 บาท แบง่ออกตามแหลง่ทนุ ดงันี ้
ลําดบั                             แหลง่ทนุ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1  สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)  2 1,595,000.00 

2  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 5 5,548,833.00 

3  สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 1 11,886,000.00 

4  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  11 5,388,750.00 

5  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 175,000.00 

6  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 6,400,000.00 

7  กรมการค้าตา่งประเทศ  3 23,136,250.00 

8  สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.)  1 366,000.00 

9  International Foundation for Science (IFS)  1 380,173.50 

10 สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

             รวมทัง้สิน้ 27 60,426,006.50 
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 รายละเอียดความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการวิจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. โครงการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 2 โครงการ คงค้าง

คา่ตอบแทนงวดสดุท้ายและคา่บริหารโครงการ 

2. โครงการวิจยัจากสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน จํานวน 1 โครงการ คงค้างเงินงวดสดุท้าย 

3. โครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการส่ง

รายงานฉบบัสมบรูณ์แล้ว จํานวน 10 โครงการ และคงค้างสง่รายงานฯ  จํานวน 1 โครงการ 

4. โครงการวิจัยจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จํานวน 1 

โครงการ  คงค้างเงินคา่ประกนัผลงาน 

 
 3.3 งานบริหารงบประมาณเงนิรายได้   
  นางสาวสายฝน วงศ์สวุรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกนัยายน 2552 มี

รายละเอียดดงันี ้

  การจดัเก็บเงินคา่ Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข 

  1)  ในเดือนกนัยายน มีการจดัเก็บคา่ Overhead Charge จํานวน 4 โครงการ  รวมเป็นเงิน 

345,914.- บาท โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  103,774.-  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์   86,643.-  บาท   

   -  ภาควิชา  155,497.-  บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตลุาคม 2551 – กนัยายน 2552 จํานวน 58 โครงการ เป็นเงินทัง้สิน้ 

3,425,204.38 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,043,057.76 บาท ส่วนของคณะฯ 

จํานวน 1,295,920.50 บาท และสว่นของภาควิชา จํานวน 1,086,226.12 บาท 

  2)  ในเดือนกันยายน มีการจัดเก็บเงินหมวดพิเศษ ก/ข จํานวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงิน 

101,843.- บาท โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  25,460.75 บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 25,460.75 บาท   

   -  ภาควิชา  50,921.50 บาท 

โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตัง้แต่เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 จํานวน 13 โครงการ            

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,102,632.50 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลยัฯ จํานวน 282,101.15 บาท           

สว่นของคณะฯ จํานวน 272,100.65 บาท สว่นของภาควิชา จํานวน 548,430.70 บาท 
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  การนําสง่เงินรายได้ 

  1)   มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนกนัยายน 2552 จํานวนทัง้สิน้ 586,390.15 

บาท ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

    1.1 สว่นของงานวิจยั รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 134,390.15 บาท แบง่เป็น 

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 86,643.- บาท  

    -  เงินพิเศษ ก จํานวน 25,460.75 บาท 

    -  เงินเหลือจ่าย 20,717.- บาท 

    -  คา่วารสารเกษตร จํานวน 2,050.- บาท  

    1.2 สว่นของงานบริการวิชาการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 451,519.40 บาท แบง่เป็น  

    -  คา่เช่าเคร่ืองมือ/เช่าห้องปฏิบตักิารกลาง จํานวน 1,200.- บาท  

    - กาดวฒันธรรมเกษตร 38,437.- บาท 

    -  เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 82,757.35 บาท   

    -  คา่บาร์โค้ต  จํานวน 4,300.- บาท  

    -  โครงการวิเคราะห์คณุภาพฯ 324,825.05 บาท 

โดยยอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 รวมเป็นเงิน 3,025,269.43 บาท 

แบง่เป็นสว่นของงานวิจยั จํานวน 1,559,653.62 บาท และงานบริการวิชาการ จํานวน 1,465,615.81 บาท 

 

สําหรับโครงการ IRPUS ประจําปี 2552 สํานักงานโครงการ IRPUS สาขา 3 (เชียงใหม่)         

ได้ส่งเอกสารลงนามในสญัญารับทุน จํานวน 6 โครงงาน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 349,750.- บาท โดยมี          

รศ.ดร.สญัชยั จตรุสทิธา ลงนามในสญัญาเรียบร้อยแล้ว  

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมชีแ้จงขัน้ตอนดําเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ 

IRPUS ประจําปี 2552 ในวนัจนัทร์ท่ี 5 ตลุาคม 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอล

รูม โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นัน้ ท่ีประชุมได้แจ้งถึงขัน้ตอนการดําเนินงานของโครงงานและ

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงิน โดยในงบประมาณปี 2552 ได้มีการยกเลิกแบบฟอร์ม UGP 18 (การโอนข้าม

หมวดเกิน 20%) และให้เร่ิมดําเนินการเบกิจ่ายได้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้แจ้งถึงโครงการ IRPUS ประจําปี 2553 วา่งบประมาณที่ได้รับการสนบัสนนุจาก

สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัในทุกปี จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ให้ทุน โดยอาจได้รับงบประมาณ          

มาจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นงบประมาณจาก สกอ.ผ่านสถาบนัคลงัสมอง ทัง้นีไ้ด้มีการยกเว้น

การให้ทนุแก่มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาต ิใน 9 สถาบนั 
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 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
  นายมานพ เปีย้พรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดงันี ้

 3.4.1 ข้อมลูประกอบตวัชีว้ดัติดตามประเมินผล แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี ของคณะฯ 

รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2551 – กนัยายน 2552) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

  -  ตวัชีว้ดั 1.1 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําไปใช้

ประโยชน์ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์และนกัวิจยัประจําท่ีอยู่จริง ข้อมลูในปีงบประมาณ 

2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้ร้อยละ 60 ข้อมูลท่ีได้ร้อยละ 101.82 ปัญหาท่ีพบคือ การสืบค้นข้อมูลการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ฯ ในระดับชาติจะหาข้อมูลในส่วนนีค้่อนข้างยาก เน่ืองจากฐานข้อมูลท่ีสืบค้นจาก

ฐานข้อมลูของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และจากฐานข้อมลูCMU-MIS ของมหาวิทยาลยัฯ 

ยงัไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะสืบค้นจาก

วารสารท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เช่น Science Asia, วารสารแก่นเกษตร, วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบงั, 

วารสารมหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ฯลฯ 

 - ตวัชีว้ดั 1.2 จํานวนงานวิจยัท่ีสะท้อนถึงการใช้ความรู้ในเชิงอตัลกัษณ์และสามารถ

แข่งขันได้ ข้อมูลในปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้จํานวน 5 ผลงาน ข้อมูลท่ีได้จํานวน 15 

ผลงาน 

 - ตวัชีว้ดั 1.3 จํานวนโครงการที่สร้างความร่วมมือทางการวิจยัระหว่าง GMS (อนภุาค

ลุ่มนํา้โขง) ข้อมูลในปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้จํานวน 1 ผลงาน ข้อมูลท่ีได้จํานวน 1 

ผลงาน 

 - ตวัชีว้ดั 1.4 จํานวนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกบัภาค

การผลติ ข้อมลูในปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้จํานวน 2 ผลงาน ข้อมลูท่ีได้จํานวน 3 ผลงาน 

นบัเฉพาะงานวิจยัท่ีได้นวตักรรมเท่านัน้ ซึ่งจะแตกต่างจากการรายงานผลในไตรมาสที่ 3 ซึง่ระบวุ่ามี

จํานวนงานวิจยั และนวตักรรม 10 ผลงาน เน่ืองจากคํานิยามไมช่ดัเจน 

 - ตัวชีว้ัด 1.5 จํานวนงานวิจัยพืน้ฐานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ข้อมูลในปีงบประมาณ 2552  ได้ตัง้เป้าหมายไว้จํานวน 2 ผลงาน ข้อมูลท่ีได้จํานวน 2 

ผลงาน 

  - ตวัชีว้ัด 1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์และนกัวิจยัประจําท่ีอยู่จริง ข้อมลูในปีงบประมาณ 2552 ได้

ตัง้เป้าหมายไว้ร้อยละ 70 ข้อมลูท่ีได้ร้อยละ 82.73 

 - ตวัชีว้ัด 1.7 จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาต ิข้อมลูปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้จํานวน 0 ศนูย์ ข้อมลูท่ีได้จํานวน 0 ศนูย์ 
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 - ตัวชีว้ัด 1.8 ร้อยละของจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์และนกัวิจยัประจําท่ีอยู่จริง ข้อมลูปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 

0.450 ล้านบาท ตอ่ 1 คน ข้อมลูท่ีได้ 0.876 ล้านบาท ตอ่ 1 คน 

 - ตวัชีว้ดั 1.9 จํานวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สนิทาง

ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัรเพิ่มขึน้ ข้อมลูปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 0 ผลงาน ข้อมลูท่ีได้ 0 

ผลงาน ซึง่ได้เป้าหมายไว้ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1 ผลงาน 

 - ตัวชีว้ัด 1.10 จํานวนงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ข้อมูล

ปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 2 ผลงาน ข้อมลูท่ีได้ 4 ผลงาน 

 - ตวัชีว้ดั 1.11 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 

Journal หรือในฐานข้อมลูระดบัชาติและระดบันานาชาติ ตอ่อาจารย์และนกัวิจยัประจําทัง้หมด ข้อมลู

ปีงบประมาณ 2552 ได้ตัง้เป้าหมายร้อยละ 20 ข้อมูลท่ีได้ร้อยละ 50.89 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็น

บทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิงระดบันานาชาติ โดยสืบค้นข้อมลูในฐานข้อมลู ISI Web of Science 

ปัญหาท่ีพบคือ การสืบค้นข้อมลูในระดบัชาตทํิาได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจากฐานข้อมลูไมส่มบรูณ์ 

 หัวหน้างานวิจัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลตวัชีว้ดัการติดตาม

ประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยให้จดัทําเป็นแบบสํารวจ โดยขอ

ความร่วมมือไปยงัภาควิชา ศนูย์ฯ ในแตล่ะไตรมาส 
 

หมายเหตุ : ข้อมลูตวัชีว้ดั 1.1 – 1.11 นบัรวมทัง้อาจารย์และนกัวิชาการเกษตร 
 

 3.4.2 ตัวชีว้ัดเพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 -  ตวัชีว้ดั 2.1 จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําไปใช้

ประโยชน์ในระดบัชาต ิหรือระดบันานาชาต ิผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 112 

ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ 2553 จํานวน 120 ผลงาน 

 -  ตวัชีว้ดั 2.2 จํานวนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกบัภาค

การผลิต ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 3 ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ 

2553 จํานวน 1 ผลงาน 

 -  ตวัชีว้ดั 2.3 จํานวนอาจารย์และนกัวิจยัประจําท่ีได้รับทนุทําวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน 68 คน 

เป้าหมายปีงบประมาณ 2553 จํานวน 70 คน  
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3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  
นางลาลติยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดงันี ้

3.5.1 โครงการวิจยังบประมาณแผน่ดนิ ปี 2554 

สืบเน่ืองจากการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 

2554 ซึง่คณะฯ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจยัรวมทัง้สิน้ 5 โครงการ และท่ีประชมุคณะกรรมการสง่เสริม

และประสานงานวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้ว และให้หวัหน้าโครงการปรับข้อเสนอ

โครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล เม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว ให้จัดส่งให้        

ศนูย์บริหารงานวิจยั เพ่ือดําเนินการตอ่ไป ซึง่หวัหน้าโครงการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว แตมี่โครงการ

ของ รศ.ดร.จิราพร ตยตุวิฒุิกลุ ได้ขอยกเลกิการขอรับการสนบัสนนุทนุ จงึคงเหลือทัง้สิน้ 4 โครงการ 

 

3.5.2 งานวนัวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปี 2552  

ได้ประสานงานคณาจารย์ เพ่ือร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาคโปสเตอร์ และ

จดัทํา Abstract ตามแบบท่ีมหาวทิยาลยักําหนด จํานวน 13 โปสเตอร์  

ส่วนของบทคดัย่อ ชดุโครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (NRU) จดัทําทัง้สิน้ 

5 บทคดัยอ่ แตจ่ดัทําโปสเตอร์ จํานวน 6 โปสเตอร์ ซึง่ประกอบได้ด้วย  

1. โปสเตอร์มลูค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสตัว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม (จํานวน 2 โปสเตอร์) 

2. โปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้า เพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคและสิง่แวดล้อม 

3. โปสเตอร์ระบบการผลติข้าวเพื่อสขุภาพ 

4. โปสเตอร์การเพิ่มมลูคา่การผลติและการแปรรูปผลติภณัฑ์ลําไยในภาคเหนือ 

5. โปสเตอร์การเพิ่มมลูคา่การผลติสตัว์เศรษฐกิจในภาคเหนือ 

 

3.5.3 จํานวนโครงการวิจยัท่ีดําเนินการผา่นหน่วยงาน ระหวา่งเดือนตลุาคม 2552 

• สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(สกว.)  1 โครงการ (ผศ.ดร.ชาญชยั) 

• สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) 7 โครงการ      

(ผศ.ดร.ชาญชยั, ดร.แสงทิวา,รศ.ดร.ดนยั,ดร.กนกวรรณ,ดร.อรวรรณ,ผศ.ดร.

องัสนา,ผศ.ดร.เกวลนิ)  

• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) 1 โครงการ (รศ.ดร.โสระยา) 

• สํานกัพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) 1 โครงการ (รศ.เพทาย) 
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3.6 งานวารสารเกษตร  
 น.ส.ธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย ได้รายงานความคืบหน้าการจดัทําวารสารเกษตร ดงันี ้

1. วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 ตลุาคม 2552 ได้ดําเนินการจดัพิมพ์แล้วเสร็จตรง

ตามกําหนดเวลา โดยได้ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดรูปเล่ม และสีของวารสาร และได้จัดส่งไปยงั

สมาชิกวารสารเกษตร หน่วยงานทางการเกษตร และห้องสมดุมหาวิทยาลยัตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว 

  2. รายงานคา่ตอบแทนในการดําเนินงานวารสารเกษตร ดงันี ้

2.1 คา่ตอบแทนกองบรรณาธิการ 

คา่ตอบแทนบรรณาธิการ   จํานวน  1,500  บาท 

คา่ตอบแทนรองบรรณาธิการ  จํานวน     350  บาท 

คา่ตอบแทนกองบรรณาธิการฝ่ายวิชากร จํานวน     350  บาท 

2.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ (ผู้ทรงคณุวฒุิ 2 ท่าน / บทความ 1 เร่ือง) 

คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ   จํานวน     300  บาท 

 
3.7 งานบริการทั่วไป   

นายทวี  จนัทรมลู  ได้รายงานปัญหาและอปุสรรคในการทํางาน และรายงานผลการทํางาน ดงันี ้

  3.7.1 ดําเนินการด้านงานตดิตอ่ประสานงานด้านเอกสาร สว่นของหน่วยงาน/ภาควิชาตา่งๆ 

  3.7.2  ตดิตอ่ประสานงานระหวา่งคณะฯ และสถาบนัภายนอก เช่น ศนูย์บริหารงานวิจยัฯ 

  3.7.3  ตดิตอ่กบัธนาคาร เร่ือง การทําธุรกรรมทางการเงิน 
 

 

วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณา 
 4.1 แผนการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบัน และทุนวิจัยการเรียนการสอน 
ประจาํปี 2553 
  หวัหน้างานฯ แจ้งการจดัทําแผนการประชาสมัพนัธ์ทนุวิจยัสถาบนั และทุนวิจยั

การเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปี  2553 โดยกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน ดงันี ้

แผนการดาํเนินงาน กรอบเวลา 

ประกาศรับสมคัรข้อเสนอโครงการ มกราคม 2553 

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ กมุภาพนัธ์ 2553 

เร่ิมดําเนินโครงการวิจยั มีนาคม 2553 
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  โดยหัวหน้างานฯ ได้เสนอให้คณะฯ เป็นผู้ กําหนดโจทย์วิจัยในลักษณะชุด

โครงการ เพ่ือจะสามารถนําผลการวิจยัมาแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร และตอบตวัชีว้ดั KPI ได้ตรง

ประเดน็ โดยกําหนดให้มีคณาจารย์อาวโุส เป็นผู้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะแก่ผู้ ทําวิจยั 

  ประธานฯ รับไปหารือกบัผู้บริหารตอ่ไป 

 
4.2 การกําหนดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย แก่บุคลากร   

คณะเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 2553 
หวัหน้างานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุร่วมกนัพิจารณา และกําหนดกิจกรรมด้านการวิจยั 

ประจําปี 2553 เพ่ือเสริมคา่ KPI ของหน่วยงาน โดยท่ีประชมุได้ร่วมกนัพิจารณากิจกรรมด้านการวิจยั ดงันี ้

- การสมัมนา เร่ือง “เทคนิคการจดัทําข้อเสนอโครงการ” จํานวน 1 ครัง้ 

- การอบรมการใช้โปรแกรมการจดัการทางบรรณานุกรม EndNote จํานวน 2 

ครัง้ตอ่ปี 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์
ในระดบันานาชาต”ิ จํานวน 2 ครัง้ 

และกําหนดให้เบกิจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน หมวดเงินอดุหนนุการวิจยั ประจําปี 

งบประมาณ 2553 
   

4.3 งบเจรจาธุรกิจ : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ตามท่ีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553 

จํานวน 100,000 บาท สําหรับใช้เป็นงบเจรจาธุรกิจเพ่ือสนบัสนนุให้บุคลากรเดินทางไปเสนอผลงาน

ทางวิชาการ หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ นัน้ ท่ีประชุมเห็นว่าควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาโครงการฯ และใช้แนวทางการจดัสรรงบประมาณตามที่มหาวิทยาลยัได้มีกรอบไว้อยูแ่ล้ว ทัง้นี ้

หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ควรแจ้งประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทราบเป็นเบือ้งต้นก่อน 
 

4.4 แนวปฏิบัตเิก่ียวกับการออกใบกาํกับภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ กรณีการขอรับ
เป็นผู้รับทาํการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 นางลาลติยา นุ่มมีศรี ได้แจ้งในท่ีประชมุ โดยได้รับแจ้งจากศนูย์บริหารงานวิจยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  “แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการออกใบกํากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็น

ผู้ รับทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี” สืบเน่ืองจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้ย่ืนคําขอเป็นผู้ รับทําการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่ออธิบดีกรมสรรพากรสําหรับการขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือ     

ห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจยัและ
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พัฒนาเทคโนโลยี  ใ ห้แ ก่หน่วยงานของ รัฐหรือเอกชนตามที่ รั ฐมนตรีประกาศกําหนดใน                    

ราชกิจจานเุบกษานัน้ 

ทัง้นี ้สํานกัสรรพากรพืน้ท่ีเชียงใหม่ 1 ได้สง่สําเนาประกาศกระทรวงการคลงั เก่ียวกบั

ภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 136) เร่ือง รายช่ือผู้ รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี 23 

เมษายน 2552 ซึ่งในประกาศฯ ได้เพิ่มช่ือ “มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “และให้บังคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ 2550 เป็นต้นไป โดยศนูย์บริหารงานวิจยั ได้หารือไปยงักองคลงั เร่ืองแนวปฏิบตัิท่ีถกูต้อง

เก่ียวกับการออกใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ ให้การรับรองโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ซึง่จะต้องมีการออกใบกํากบั

ภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือประกอบการขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลตอ่ไป ซึง่

กองคลงัแจ้งว่า เน่ืองจากโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าว มหาวิทยาลยัได้มอบอํานาจใน

การดําเนินการให้กบัคณะ/สถาบนัแล้ว คณะ/สถาบนั จงึสามารถออกใบกํากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงินได้ ดงันี ้

1. คณะ/สถาบัน มาขอเบิกใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ท่ีงานพัสดุ กองคลัง 

สํานกังานมหาวิทยาลยั 

2. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมลูคา่เพิ่ม ให้เป็นไปตามกรมสรรพากรกําหนด 

3. เลขประจําผู้ เสียภาษีอากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เลขท่ี 4501000569 

4. หากคณะ/สถาบนั ได้ดําเนินการออกใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และนําเงิน

ภาษีสง่สรรพากรแล้ว ให้แจ้งให้ศนูย์บริหารงานวิจยัทราบ 

 ทัง้นี ้ในเบือ้งต้น ประธานฯ ขอให้งานวิจยัฯ เป็นผู้ กํากบัและดแูลไปก่อน  
 

4.5 การบริหารจัดการงบประมาณเงนิรายได้หน่วยงาน ประจาํปี 2553 
 หัวหน้างานวิจัยฯ ขอให้ประธานฯ พิจารณากิจกรรมท่ีจะนํามาเบิกจ่ายจาก

งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน หมวดเงินอดุหนนุการวิจยั ประจําปี 2553 ดงันี ้

- สนบัสนนุกิจกรรมด้านการวิจยัตา่ง ๆ เช่น การสมัมนา, การฝึกอบรม 

- สนบัสนนุทนุนกัวิจยัรุ่นใหมแ่ก่บคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ 

- สนับสนุนเงินส่วนเพิ่ม ค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าตอบแทนกอง

บรรณาธิการวารสารเกษตร (เฉพาะปีงบประมาณ 2553) 

 

 

 






