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รายงานการประชุมงานวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ครัง้ที่ 2/2553  วันพฤหสับดทีี่ 17 ธันวาคม 2552 

ณ ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์  
 
ผู้มาประชุม  

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

2. นางสาววิไลพร     ธรรมตา             หวัหน้างานวิจยัและวเิทศสมัพนัธ์  

3. นางภษิูตา  คําฝัน้  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  

4. นางสาวนิตยา  วงค์ไชย  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

5. นางสาวสายฝน  วงศ์สวุรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

6. นางสาวนพวรรณ   นบุญุมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

7. นายมานพ  เปีย้พรรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

8. นางสาวธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

9. นายทวี  จนัทรมลู ลกูมือช่าง 

10. นางลาลติยา    นุ่มมีศรี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานวิจยั  (เลขานกุาร) 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ) 

1. ผศ.ดร.สริุนทร์ นิลสําราญจิต  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั พฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดล้อม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 9.00 น.  

 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาต ิภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 
ประธานฯ แจ้งให้จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการของ 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 โดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

กําหนดให้แตล่ะกลุม่จดัทํา Power Point สรุปสาระสําคญัข้อมลูชดุโครงการ “มูลค่าเพิ่มของการผลิต

และแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” เพ่ือซกัซ้อมโดยพร้อมเพรียงกนั 

เป็นการลว่งหน้า ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552  
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1.2 ( ร่าง)  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  การเพิ่ มค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ        
งานวารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

ประธานฯ แจ้งในท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการปรับเพิ่มค่าสมนาคณุบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวฒุิพิจาณาบทความวิชาการของวารสารเกษตร ให้มีความเหมาะสม

มากขึน้กว่าเดิม โดยให้ ยึดถือตามแนวปฏิบตัิประกาศของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซึ่งประธานจะได้

นําเสนอในคราวประชมุคณะกรรมบริหารคณะเกษตรศาสตร์ในครัง้ตอ่ไป โดยพิจารณาแล้วเห็นควรให้

ปรับเพิ่มคา่สมนาคณุกองบรรณาธิการจากเดมิ ดงันี ้

บรรณาธิการ  จากเดมิ 1,500 บาท   ปรับเพิ่มเป็น 2,000  บาท 

กองบรรณาธิการ  จากเดมิ   350 บาท/คน ปรับเพิ่มเป็น    500  บาท/คน 

ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความวิชาการ  จากเดิม 300 บาท/คน/เร่ือง  ปรับเพิ่มเป็น  

500 บาท/คน/เร่ือง 

 
1.3 การจัดทาํแบบสอบถามข้อมูลด้านการวิจัย 

หวัหน้างานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การจดัเก็บข้อมลูด้านการวิจยั มีความสมบรูณ์และตรงตาม

ตวัชีว้ดั และยทุธศาสตร์ของคณะฯ ท่ีกําหนดไว้ จงึจะจดัทําแบบสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง สอบถามไปยงั

คณาจารย์ นกัวิชาการทกุท่าน โดยเสนอผ่านไปยงัหวัหน้าภาควิชา เป็นรายไตรมาส โดยคาดหวงัว่าจะได้

ข้อมลูท่ีสมบรูณ์มากขึน้  

 
วาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2553 

ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุหน่วยงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือ

วนัท่ี 28 ตลุาคม 2552 และมีมตใิห้รับรองรายงานการประชมุ  

 
วาระที่ 3  เร่ืองตดิตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร 
 3.1  งานวิเทศสัมพันธ์  

นางภูษิตา คําฝัน้ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของเดือนพฤศจิกายน - 

ธนัวาคม 2552 ดงันี ้

  3.1.1. อาคนัตกุะสมัพนัธ์:  

• ในระหว่างวันท่ี 26 – 27 พฤศจิกายน 2552 ได้ให้การรับรองอาคันตุกะท่ีมา

ร่วมงานวนัวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครัง้ท่ี 5 และงานฉลองครบรอบ 45 ปี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จํานวน  6 คน  จาก  3 สถาบัน  3 ประเทศ  ได้แก่ 

Souphanouvong University สปป. ลาว Hanoi University of Agriculture 
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ประเทศเวียดนาม และ Kagawa University ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมหาวิทยาลยัได้

มอบหมายให้คณะดูแลอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่มาร่วมงาน อาทิ 

รับ-ส่งสนามบินไปยงัท่ีพกั การเดินทางมาร่วมงานวนัวิชาการ-ฉลอง 45 ปี มช.-

เข้าพบอธิการบดี และ/หรือจดักิจกรรมอ่ืนๆ รองรับ เช่น เจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการ ศกึษาดงูานระยะสัน้ และเลีย้งรับรอง เป็นต้น  

• วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 ประสานงานการเดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้าน

การทําหลกัสตูรร่วม (Double Degree) ระหว่าง มช. กบั Kagawa University 

โดยมี Prof. Dr. Hirotoshi Tamura เป็นผู้แทนของ Kagawa University เดินทาง

มาร่วมเจรจากบั รศ. ดร. ดนยั บณุยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั ณ ห้องประชมุพงษ์ศกัดิ ์องักสทิธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์ 

• วนัท่ี 22 ธันวาคม 2552 คณะผู้บริหารจาก Tay Nguyen University ประเทศ

เวียดนาม จํานวน 6 ท่าน มีกําหนดเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

และเยี่ยมชมห้องปฏิบตัิการกลาง ห้องปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

และศนูย์วิจยัและฝึกอบรมท่ีสงู 

3.1.2. งบประมาณประจําปี 2553: ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ได้รับจดัสรรงบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ในปีงบประมาณ 2553 ดงันี:้- 

• เงินอดุหนนุทัว่ไป: งบเจรจาธุรกิจเพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรของคณะเดินทางไป

เสนอผลงาน ณ ตา่งประเทศ จํานวน 100,000 บาท 

• งบดําเนินงานเพื่อเป็นค่าวัสดุในการจัดทําของท่ีระลึกคณะเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี 2553 จํานวน 50,000 บาท 

• เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ: โครงการจดันิทรรศการแนะนําคณะเกษตรศาสตร์ ในงาน 

CMU International Day จํานวน 5,000 บาท 

3.1.3. งบเจรจาธุรกิจเพ่ือสนบัสนุนให้บุคลากรของคณะเดินทางไปเสนอผลงาน ณ 

ตา่งประเทศ ประจําปี 2553 

 หลงัจากท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติงบเจรจาธุรกิจจากคณะฯ ให้ดําเนินการจัดทํา

โครงการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรของคณะฯ เพ่ือไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ประจําปี

งบประมาณ 2553 แล้ว ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะจัดทําข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิเบิกงบประมาณดงักลา่วมาเพื่อดําเนินโครงการตอ่ไป สําหรับการพิจารณาจดัสรรจะต้องแตง่ตัง้

คณะกรรมการพิจารณาคําขอฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์เป็นประธานกรรมการ และ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ ทัง้นี  ้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะทาบทาม

คณาจารย์อีก 3 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ ดงันี:้- 
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1. รศ. ดร. พฒันา เจียรวิริยะพนัธ์ 

2. ผศ. ดร. เกวลนิ คนุาศกัดากลุ 

3. ผศ. ดร. ถาวร ออ่นประไพ 

 
 3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืบหน้า    

ผลการดําเนินงานของเดือนพฤศจิกายน 2552 ดงันี ้

ปัจจบุนัมีโครงการวิจยัท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 27 โครงการ งบประมาณรวม 

60,426,006.50 บาท โดยมีโครงการที่ได้รับอนมุตัเิพิ่มเตมิ จํานวน 8 โครงการ จากสถาบนัวิจยัและพฒันา

พืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) (สวพส.)  งบประมาณรวม  4,159,500.- บาท และมีโครงการวิจยัท่ีสิน้สดุแล้ว 

จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณรวม 6,780,173.50 บาท ดงันัน้ คงเหลือโครงการวิจยัท่ีดําเนินการอยู่

ทัง้สิน้ จํานวน 33 โครงการ งบประมาณรวม 57,805,333.- 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)  19 9,548,250.00 

5  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 175,000.00 

6  กรมการค้าตา่งประเทศ  3 23,136,250.00 

7  สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.)  1 366,000.00 

8 สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

             รวมทัง้สิน้ 33 57,805,333.00 

   

และมีรายละเอียดความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการวิจยัตา่ง ๆ ดงันี ้
โครงการวิจยัที่ยังคงค้างค่าตอบแทนงวดสุดท้าย, ค่าบริหารโครงการ, ค่าประกันผลงาน ดงันี ้

1. โครงการวิจยัจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั จํานวน 2 โครงการ  คงค้าง

คา่ตอบแทนงวดสดุท้ายและคา่บริหารโครงการ  

2. โครงการวิจยัจากสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน จํานวน 1 โครงการ คงค้าง

เงินงวดสดุท้าย 

3. โครงการวิจยัจากสถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ค้างเงินงวด

สดุท้ายและคา่ประกนัผลงาน จํานวน 6 โครงการ 
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4. โครงการวิจยัจากสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คงค้างเงิน
คา่ประกนัผลงาน 
โครงการวิจัยรอปิดบัญชี ดงันี ้

1. โครงการวิจยัจากกรมการค้าตา่งประเทศ จํานวน 1 โครงการ 

2. โครงการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) จํานวน 5 โครงการ 

 
 3.3 งานบริหารงบประมาณเงนิรายได้   
  นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2552 มีรายละเอียดดงันี ้

  การจดัเก็บเงินคา่ Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข 

  1)  ในเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2552 มีการจดัเก็บค่า Overhead Charge จํานวน 9

โครงการ  รวมเป็นเงิน  400,500.- บาท โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  121,350.-  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 174,250.-  บาท   

   -  ภาควิชา  104,900.-  บาท 

  2)  ในเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2552 มีการจดัเก็บเงินหมวดพิเศษ ก/ข จํานวน 4 โครงการ  

รวมเป็นเงิน 763,572.- บาท โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  190,893.- บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 206,304.- บาท   

   -  ภาควิชา  366,375.- บาท 

  การนําสง่เงินรายได้ 

  1)   มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน 2552 จํานวนทัง้สิน้ 

594,569.58 บาท ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

    1.1 สว่นของงานวิจยั รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 315,526.28 บาท แบง่เป็น 

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 161,800.- บาท  

    -  เงินพิเศษ ก จํานวน 150,813.- บาท 

    -  คา่เช่า/ดอกเบีย้ จํานวน 79.76 บาท 

    -  เงินเหลือจ่าย 2,293.52 บาท 

    -  คา่วารสารเกษตร จํานวน 540.- บาท  
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    1.2 สว่นของงานบริการวิชาการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 279,043.30 บาท แบง่เป็น  

    -  คา่เช่าเคร่ืองมือ/เช่าห้องปฏิบตักิารกลาง จํานวน 12,820.- บาท  

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 12,450.- บาท  

    -  เงินพิเศษ ก จํานวน 55,491.- บาท 

    - กาดวฒันธรรมเกษตร 19,292.- บาท 

    -  เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 173,740.30 บาท   

    -  คา่บาร์โค้ต  จํานวน 5,250.- บาท  

โดยยอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2552 รวมเป็นเงิน 594,569.58บาท แบ่งเป็น          

สว่นของงานวิจยั จํานวน 315,526.28 บาท และงานบริการวิชาการ จํานวน 279,043.30 บาท 

 

สําหรับโครงการ IRPUS ประจําปี 2552 ทางสํานกังานโครงการ IRPUS สาขา 3 (เชียงใหม)่         

แจ้งการส่งรายงานความก้าวหน้า (แบบ UGP7) โดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ doc. และ pdf.                                 

ท่ี www.irpus.or.th/submit โดยหวัหน้าโครงงานใช้ username และ password เดิมท่ีลงทะเบียนไว้ ภายใน

วันที่ 18 ธันวาคม 2552  และได้แจ้งวัน/เวลาในการตรวจประเมิน และเยี่ยมชมโครงงาน IRPUS 

ประจําปี 2552 ในวนัองัคารท่ี 12 มกราคม 2553  ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 16.00 น.  

โดยฝ่ายการเงินโครงการ IRPUS ได้ดําเนินการจดัทําหนงัสือถึงหวัหน้าโครงงาน พร้อมจอง

ห้องประชมุสขุมุ อศัเวศน์ เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดกําหนดการจดันําเสนอผลงานโครงงาน IRPUS ปี 2552 ในวนัองัคารท่ี 12 มกราคม 2553 

ณ ห้องประชมุสขุมุอศัเวศน์  มีดงันี ้

09.00 – 12.00  การนําเสนอโครงงาน จํานวน 6 โครงงาน (ตามลําดบัดงัตาราง โดยนําเสนอ 10 นาที 

และถาม-ตอบ 5 นาที) 

13.00 – 16.00  บนัทกึภาพและถ่ายทําวีดีทศัน์ผลติภณัฑ์/วิธีการทดลองโครงงานแตล่ะโครงงาน 

 
ลาํดบั เลขที่โครงงาน ช่ือโครงงาน หวัหน้าโครงงาน 

1 I152D03021 การคดัเลือกและการผลติพนัธุ์ผึง้พนัธุ์เพ่ือผลตินํา้ผึง้ ผศ.พิชยั  คงพิทกัษ์ 

2 I252D03011 ช่วงเวลาในการให้อาหารท่ีเหมาะสมสําหรับไก่รุ่นไข่

อาย ุ5 – 18 สปัดาห์ 

รศ.ดร.สชุน  ตัง้ทวีวิพฒัน์ 

3 I252D03014 การเพิม่อายกุารเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ข้าวโพดด้วยโพ

ลีเอทธีลีนไกลคอล 

ผศ.ดร. สงวนศกัดิ ์ธนาพรพนูพงษ์ 

4 I252D03015 การพฒันาสว่นผสมของสารสกดัจากพืชเพ่ือการ

ควบคมุเชือ้ราสาเหตโุรคเมลด็พนัธุ์ข้าวโพดเลีย้ง

ผศ.ดร. สงวนศกัดิ ์ธนาพรพนูพงษ์ 
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ลาํดบั เลขที่โครงงาน ช่ือโครงงาน หวัหน้าโครงงาน 

สตัว์ 

5 I252D03027 ผลของนํา้หนกัอิเลก็โทรไลต์ตอ่การเจริญเตบิโตของ

เชือ้ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตโุรค

แอนแทรคโนสของมะมว่งหลงัการเก็บเก่ียว 

ผศ.ดร.เกวลนิ  คณุาศกัดากลุ 

6 R52D03020 การคดัเลือกเชือ้แอคตโินมยัซีสเอนโดไฟท์ในการคมุ

เชือ้ราสาเหตโุรคของชา 

ผศ.ดร.เกวลนิ  คณุาศกัดากลุ 

 

 
 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
  นายมานพ เปีย้พรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดงันี ้

  3.4.1 เว็บไซต์วารสารเกษตร ได้ดําเนินการในส่วนระบบจดัการสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

และอยูร่ะหวา่งดําเนินการในสว่นของระบบจดัการข้อมลูวารสาร  

3.4.2  รายงานประจําปี 2552 ซึง่อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ 

3.4.3 ได้มีการนําเข้าข้อมลูโครงการวิจยัในระบบ MIS ของคณะฯ แตใ่นระบบ CMU-MIS 

ของมหาวิทยาลยัไมส่ามารถนําเข้าข้อมลูในระบบได้ เน่ืองจากระบบมีปัญหา 
 

3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  
นางลาลติยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดงันี ้

3.5.1 งานวนัวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ครัง้ท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 

2552 

สืบเน่ืองจากการเข้าร่วมจดันิทรรศการในงานวนัวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ครัง้ท่ี 5 โดยคณะฯ ได้ร่วมแสดงบูธนิทรรศการ ในหวัข้อเร่ือง “เกษตรก้าวไกล สร้างสรรค์พันธ์ุไม้

ใหม่ สู่สากล” และร่วมแสดงผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จํานวนทัง้สิน้ 19 โปสเตอร์ ซึ่งสามารถ

ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลยักําหนด ซึง่ประสบกบัปัญหาและอปุสรรค 

ดงันี ้

1. การแจ้งวนั/เวลา ในการติดตัง้และการจดัเก็บโปสเตอร์ จากมหาวิทยาลยั 

ไมเ่ป็นไปตามท่ีแจ้งไว้ในกําหนดการ 

2. มีโปสเตอร์ผลงานวิชาการ หายจํานวน 4 โปสเตอร์ ซึง่เป็นโปสเตอร์ ของ 1)

โครงการ The Uplands program, 2) คณุชวลติ กอสมัพนัธ์, 3) คณุจตรุงค์ 

พวงมณี, 4) NRU ชดุโครงการกาแฟ  
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3.5.2 ทนุพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม ่มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปี 2552 

•  มหาวิทยาลยัได้แจ้งให้ผู้ ท่ีได้รับทุนสนบัสนนุ ดาวน์โหลดสญัญารับทุนผ่าน

ทางเวปไซด์ของศูนย์บริหารงานวิจัย โดยกําหนดให้ลงนามในสญัญารับทุน จํานวน 2 ชุด และจัด

สง่ผา่นงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ เพ่ือดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

3.5.3 จํานวนโครงการวิจยัท่ีดําเนินการผา่นหน่วยงาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2552 

• สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(สกว.) 2 โครงการ  

(รศ.ดร.จริยา วิสทิธ์ิพานิช, รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห์) 

• สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) (สวพส.) 5 โครงการ  

(รศ.ดร.จิราพร ตยตุวิฒุิกลุ, อ.ดร.เยาวลกัษณ์ จนัทร์บาง, ผศ.ดร.กมล งามสมสขุ (2), 

รศ.ดร.รุจ ศริิสญัลกัษณ์) 

•  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)  

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศนวท.) ทนุนกัวิจยัใหม ่(วท.) ปี 2552 1 โครงการ (อ.ดร.ฉนัทลกัษณ์ ตยิายน) 

• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่าย

ภาคเหนือ 1 โครงการ (นายสมศกัดิ ์จีรัตน์) 

• เครือข่ายองคก์รนานาชาติ Asia-Pacific Network for Global Change Research 
(APN) 1 โครงการ (รศ.ดร.อรรถชยั จินตะเวช) 
 

3.6 งานวารสารเกษตร  
 น.ส.ธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย ได้รายงานความคืบหน้าการจดัทําวารสารเกษตร ดงันี ้

1. วารสารเกษตร ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 มีบทความพร้อมจะตีพิมพ์อยู่จํานวน 4 

เร่ือง และคาดวา่จะมีเร่ืองเพิ่มมากขึน้ก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 

 2. สืบเน่ืองจากการหารือเก่ียวกบัการปรับเพิ่มคา่ตอบแทนในการดําเนินงานวารสารเกษตรนัน้ 

สรุปคา่ตอบแทนในการดําเนินงานวารสารเกษตร ดงันี ้

2.1 คา่ตอบแทนกองบรรณาธิการ 

คา่ตอบแทนบรรณาธิการ           จํานวน  2,000  บาท (จากเดมิ 1,500 บาท) 

คา่ตอบแทนรองบรรณาธิการ  จํานวน     500  บาท (จากเดมิ 350 บาท) 

คา่ตอบแทนกองบรรณาธิการฝ่ายวิชากร จํานวน     500  บาท (จากเดมิ 350 บาท) 

2.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ (ผู้ทรงคณุวฒุิ 2 ท่าน / บทความ 1 เร่ือง) 

คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ   จํานวน     500  บาท (จากเดมิ 300 บาท) 

 



ri?indsz?ar aani 11.45 u 




