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รายงานการประชมุงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์ครั้งที่ 5/2554 

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุมงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ ์

 

ผู้มาประชุม  

1. รศ.ดร.สัญชัย   จตรุสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ประธาน) 

2. นางสาววิไลพร     ธรรมตา          หัวหน้างานบริหารงานวิจัย                 

      บริการวิชาการ และวิเทศสมัพันธ์  

3. นางภษูิตา  คําฝั้น  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

4. นางสาวนิตยา  วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 

5. นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ นักการเงินและบัญชี 

6. นางสาวนพวรรณ   นุบุญมา นักการเงินและบัญชี 

7. นายมานพ  เปี้ยพรรณ์ พนักงานปฏิบตัิงาน 

8. นายทวี  จันทรมูล ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

9. นางสาวณฎัฐนันท์ ปารม ี  พนักงานปฏิบตัิงาน 

10. นางสาวจินตนาภรณ์ สังข์คํา  ผู้ประสานงานโครงการ NRU 

11. นางลาลิตยา    นุ่มมีศรี  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานวิจัย  (เลขานุการ) 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

 (ไม่มี) 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น.  

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
  ประธานฯ ได้แจ้ง ความคืบหน้าของการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ซ่ึง

จัดโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรม

เดอะปาร์ค โฮเท็ล เชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มีนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมอบรม จํานวน 6 คน ซ่ึง

ได้รับโควต้า เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จํานวน 5 คน และเสียค่าใช้จ่าย 1 คน 
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 1.2 การกําหนดค่าตอบแทนผลงานวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย 

  ประธานฯ แจ้งให้ทราบ ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงการออกประกาศกําหนดประเภทรายจ่าย

รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การจ่ายค่าตอบแทนผลงาน

วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับอย่างเข้มงวด เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ ดังนี้ 

  - วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับนานาชาติ อัตราไม่เกิน 30,000 บาทต่อ

ผลงานวิชาการหนึ่งเรื่อง 

  - วารสารระดับประเทศที่ปรากฏในฐานข้อมูลผลงานวิชาการระดับชาติ ของ TCI (Thai 

Journal Citation Index) ในอัตราไม่เกิน 5,000 บาท ต่อผลงานวิชาการหนึ่งเรื่อง 

  โดยคณะฯ จะได้ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เป็นเกณฑ์กลางสําหรับนํามาใช้การอนุมัติ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิชาการสําหรับคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 

 1.3 การนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย “สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) พบปะนักวิจัย” ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 

ประธานฯ แจ้งว่า สวก. โดย ผู้อํานวยการสวก. มีกําหนดการจะพบปะกับนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังการนําเสนอโครงการวิจัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 มี

กําหนดการคราว ๆ ดังนี้  

ช่วงเช้า นําเสนอโครงการวิจัยโดย : กลุ่มวิจัยข้าวเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช่วงบ่าย นําเสนอโครงการวิจัยโดย : กลุ่มวิจัยกล้วยไม้, กลุ่มวิจัยปทุมมา, กลุ่มวิจัย

กาแฟ, กลุ่มวิจัยหญ้าหวาน, กลุ่มวิจัยลําไย (ซ่ึงเป็นการนําเสนอข้อเสนอโครงการของนักวิจัย      

คณะเกษตรศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะแพทยศาสตร์) 

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ให้แก้ไขคําผิด หน้าที่ 3 ข้อ 3.1 จาก “2553” 

เป็น “2554” และมีมติให้รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร 

3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 

นางภูษิตา คําฝั้น ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2554 ดังน้ี 

  3.1.1. งานอาคันตุกะสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
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   วันที่ 10 ก.พ. 2554 เวลา 10:30 น. อาจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ได้นํา 

Prof. Haltchi จาก University of Natural Resources and Applied Sciences ณ กรุง เวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่เดินมาสอบ

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์เข้ารับทุนภายใต้โครงการ ERASMUS 

MUNDUS Cooperation Windows ประจําป ี2554 

  3.1.2. งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: 

   3.1.2.1. หลักสูตรพิเศษระยะสั้นครั้งที่ 7 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญ่ีปุ่น: ขณะนี้ ได้ดําเนินการและเตรียมการต่างๆ แล้ว ดังนี้:- 

  -  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  -  ประสานงานเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน ห้องสมุดคณะ และยานพาหนะต่างๆ 

  -  ฝกึอบรมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ทําหน้าที่คู่มิตร 

  -  พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 28 ก.พ. 2554 

  3.1.3. งานพัฒนาสารนิเทศ: ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี

งบประมาณ 2553 ส่งให้คุณมานพแล้ว 

3.1.4. งานอ่ืนๆ: จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในสํานักงาน” ในวันจันทร์

ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ มีผู้เข้ารับการอบรม 

จํานวน 17 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ซ่ึงจากการประเมินผลการจัด

อบรมสามารถสรุปผลได้ดังนี้:- 

หลักสูตรการอบรม 

1. เนื้อหาตรงกับจุดมุ่งหมายของการอบรม: ดีมาก ร้อยละ 35.71/ดี ร้อยละ 64.29 

2. เนื้อหาตรงกับส่ิงที่ต้องการทราบ: ดีมาก ร้อยละ 35.71 /ดี ร้อยละ 64.29 

3. เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน: ดีมาก ร้อยละ 42.86 /ดี ร้อยละ 50 / 

ปานกลาง ร้อยละ7.14 

ส่ือการอบรม 

1. เอกสารคลอบคลุมเนื้อหาที่จัดอบรม: ดีมาก ร้อยละ 21.43 / ดี ร้อยละ 

64.29 / ปานกลาง ร้อยละ 14.28 

2. เอกสารมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ใช้ได้: ดีมาก ร้อยละ 

35.71 / ดี ร้อยละ 42.86 / ปานกลาง ร้อยละ 21.43 

3. โสตทัศนูปกรณ์ ช่วยให้การเรียนรู้ดียิ่งข้ึน: ดีมาก ร้อยละ 35.71 / ดี ร้อยละ 64.29 

4. โสตทัศนูปกรณ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากข้ึน: ดีมาก ร้อยละ 35.71 / 

ดี ร้อยละ 57.15 / ปานกลาง ร้อยละ 7.14 
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เวลา 

1. การกําหนดช่วงเวลาในการอบรมเหมาะสม: ดีมาก ร้อยละ 35.71 / ดี ร้อยละ 

50 / ปานกลาง ร้อยละ 14.29 

2. จํานวนวันในการอบรมเหมาะสม: ดีมาก ร้อยละ 35.71 / ดี ร้อยละ 35.71 / 

ปานกลาง ร้อยละ 28.58 

3. ระยะเวลาในแต่ละเนื้อหาเหมาะสม: ดีมาก ร้อยละ 42.84 / ดี ร้อยละ 28.58 

/ ปานกลาง ร้อยละ 28.58 

การดําเนินการอบรม 

1. ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการอบรม: ดีมาก ร้อยละ 57.14 / ดี ร้อย

ละ 35.72 / ปานกลาง ร้อยละ 7.14 

2. ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม: ดีมาก ร้อยละ 

57.14 / ดี ร้อยละ 42.86 

3. วิทยากรจัดเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลา: ดีมาก ร้อยละ 42.86 / ดี ร้อยละ 57.14 

4. วิทยากรจัดลําดับข้ันการนําเสนอเนื้อหาได้เหมาะสม: ดีมาก ร้อยละ 42.86 / 

ดี ร้อยละ 50 / ปานกลาง ร้อยละ 7.14 

5. วิทยากรมีเทคนิควิธีการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม: ดีมาก ร้อยละ 35.72 / ดี 

ร้อยละ 57.14 / ปานกลาง ร้อยละ 7.14 

6. วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถามและอภิปราย: มากที่สุด ร้อยละ 57.14 / 

มาก ร้อยละ 42.86 

ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน: มากที่สุด ร้อยละ 50 / มาก ร้อยละ 35.72 / 

ปานกลาง ร้อยละ 14.28 

2. สามารถให้คําปรึกษาแกเพื่อนร่วมงานได้: มากที่สุด ร้อยละ 42.84 / มาก 

ร้อยละ 28.58 / ปานกลาง ร้อยละ 28.58 

3. มีความมั่นใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้: มากที่สุด ร้อยละ 42.86 

/ มาก ร้อยละ 42.86 / ปานกลาง ร้อยละ 14.28 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. อยากให้มีการจัดอบรมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง จะได้ผลดีมาก 

2. ควรจัดให้มีบ่อยๆ 

3. อยากให้จัดทุกๆ ป ีและนําหน่วยงานอื่นๆ เข้าอบรมด้วย 

4. ควรจัดให้มีโครงการ 2 – 3 – 4 ไปเรื่อยๆ เพราะได้ประโยชน์มาก และควรให้

บุคลากรในสํานักงานทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ 
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5. ควรมีการจัดอบรมนี้ให้บุคลากรทั่วทั้งคณะเกษตรศาสตร์ 

6. อยากให้มีส่ือการสอนเยอะๆ 

 

  3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  

นางสาวนิตยา  วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืบหน้า

ผลการดําเนินงานบริหารงบประมาณโครงการวิจัยของเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โครงการวิจัยที่ดําเนินการส้ินสุด และปิดบัญชีเรียบร้อย

แล้ว จํานวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 945,000.- บาท ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมี      

อ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 425,000.- บาท 

2. โครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมี    

ผศ.ดร. เกวลิน  คุณาศักดากุล เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 520,0000.- บาท 

ดังนั้น โครงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ทั้งส้ินของเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 33 

โครงการ งบประมาณรวม 54,384,940 บาท แบ่งออกตามแหล่งทุน ดังนี้ 

 
ลําดับ                             แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  2 1,418,000.00 

2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 4 4,654,433.00 

3  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 4,963,200.00 

4  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  17 9,314,500.00 

5  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 180,000.00 

6  กรมการค้าต่างประเทศ  3 26,768,250.00 

7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

8 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก

อช.) 

1 700,000.00 

9 เอกชน 3 836,557.00 

             รวมท้ังสิ้น 33 54,384,940.00 

 

 3.3 งานบริหารงบประมาณเงินรายได้   

  นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2554 มี

รายละเอียดดังน้ี 

  การจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข  
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  1) ในเดือนมกราคม 2554 มีการจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge จํานวน 6 โครงการ  รวม

เป็นเงิน  265,530.- บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   79,659.-  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์  94,906.-  บาท   

   -  ภาควิชา   90,965.-  บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2554 จํานวน 23 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 

1,903,242.25 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย จํานวน 662,750.10 บาท ส่วนของคณะฯ จํานวน 

586,228.20 บาท และส่วนของภาควิชา จํานวน 654,263.95 บาท 

  2)  ในเดือนมกราคม 2554  ยังไม่มีการจัดเก็บเงินหมวดพิเศษ ก   

โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2554 จํานวน 3 โครงการ  รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 245,868.- บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 61,467.- บาท  ส่วนของคณะฯ 

จํานวน 30,733.50 บาท ส่วนของภาควิชา 153,667.50 บาท 

  การนําส่งเงินรายได้ 

  1)  มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนมกราคม 2554 จํานวนทั้งส้ิน 190,474.35 บาท 

ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 

    1.1 ส่วนของงานวิจัย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 95,956.- บาท แบ่งเป็น 

    -  ค่า Overhead Charge จํานวน 94,906.- บาท  

    -  ค่าวารสารเกษตร จํานวน 1,050.- บาท  

    1.2 ส่วนของงานประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 94,518.35 บาท แบ่งเป็น  

-  ค่าใช้เครื่องมือ/ค่าอบเชื้อเพลิง จํานวน 2,860.- บาท  

      - เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 87,408.35 บาท 

                -  ค่าบาร์โค้ต จํานวน 4,250.- บาท    

โดยยอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 2554 รวมเป็นเงิน 974,661.85 บาท แบ่งเป็น ส่วน

ของงานวิจัย จํานวน 578,578.20 บาท และงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 361,600.15 บาท 
 

 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   

  นายมานพ เปี้ยพรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดังนี้  

3.4.1 สรุปการบรรยายพิเศษนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 

ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงค์ คณะเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ทั้งหมด 89 

คน โดยมีผู้ตอบประเมินทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 67% ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินเป็น

คณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 42% ความพึงพอใจต่อการบรรยายในครั้งนี้ผู้ตอบแบบประเมินมีความพอใจ

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมผู้ตอบแบบ
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ประเมินมีความพึงพอใจมาก ส่วนความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งน้ี ก่อนเข้าร่วมฟัง

ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และหลังเข้าฟังบรรยายผู้ตอบแบบประเมินมี

ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ผู้ตอบแบบประเมินจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในระดับมาก 

หัวข้อการฝึกอบรม ที่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายต้องการให้งานบริหารงานวิจัยฯ จัดครั้งต่อไป 

1.  งานวิจัยที่กําลังเป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของแหล่งทุน 

2.  เงื่อนไขการพิจารณางานวิจัย / หัวข้อการวิจัย / รูปแบบการวิจัยที่ควรละเอียด 

3. การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิม่เติมรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย 

2. ประเด็นของหัวข้อแหล่งทุนวิจัยไม่ชัดเจน 

3. ช่วงเวลาการประชุมควรเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ มากกว่า เพราะมีผลกระทบต่อการ

สอน 

3.4.2 รายงานประจาํปีงบประมาณ 2553 ในส่วนงานวิจัยได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ยัง

เหลือในส่วนของวิเทศสมัพนัธ์ ที่จะดําเนินการให้เปน็รปูแบบเดียวกนั และจะได้ดาํเนินการนําเสนอ

หัวหน้างานเพือ่พิจารณาต่อไป 

3.4.3 เว็บไซต์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ กลุ่มคลัสเตอร์: มลูค่าเพิ่มของ

การผลิตและแปรรปูพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ ได้ทําลิงค์ไว้ในส่วนหน้าเว็บไซต์คณะฯ แล้ว และ

ส่วนรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจยัอยู่ระหว่างดําเนินการ 

 

3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  

นางลาลิตยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดังนี้ 

  3.5.1 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2553 

คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์/นักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2553 ทั้งส้ิน 3 โครงการ โดยดําเนินการส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จํานวน 2 โครงการ (นายชวลิต กอสัมพันธ์, รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี) และ

อยู่ระหว่างการแก้ไขตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 โครงการ (นายชวลิต กอสัมพันธ์)  

3.5.2 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2554  

คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์/นักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2554 ทั้งส้ิน 3 โครงการ ประกอบด้วย 2 ชุด

โครงการ (รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์) และ 1 โครงการเดี่ยว (รศ.ดร.สุนทร    

คํายอง) ซ่ึงคณะฯ ได้จัดทําหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แล้ว จํานวน 13 ท่าน 
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3.5.3 ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําป ี2554         

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 

13.30 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร เพื่อพิจารณาประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย ซ่ึงมีผู้ยื่นขอรับ

การสนับสนุนทั้งส้ิน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน จํานวน 4 โครงการ   

ดังรายนามดังนี้  
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ปลูก

กาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ 

อ.ดร.ปยิะวรรณ สุทธิประพันธ์ 100,000 

2 ประสิทธิภาพของการลดการผลิตแก๊สมีเทน

ในโคเนื้อพันธุ์ พ้ืนเมืองด้วยการเสริมเมล็ด

ลําไยผงในอาหาร 

อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ 100,000 

3 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเล้ียงสัตว์

เพื่อเป็นอาหารหยาบสําหรับโคขาวลําพูน 

อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 100,000 

4 ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม 

ที่มีต่อประมาณสารแกมม่าออไรซอล ในเมล็ด

ข้าวเหนียวดําพื้นเมือง 

ดร.ปณิตา  บุญสิทธิ์ 100,000 

โดยในส่วนของ อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ คณบดี ขอให้ใช้โคพันธุ์ขาวลําพูนเป็นตัวแทนโคพ้ืนเมืองเพื่อให้

ตรงตามนโยบายการสนับสนุนของคณะฯ ต่อไป 

3.5.5 การกรอกข้อมูลในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM Ongoing) 

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมอบเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(NRPM Ongoing)” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําหนดให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

ประจําปีงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ ปี 2550-2553 ต้องนําข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ 

รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงิน ผ่านเข้าระบบ NRPM – Ongoing ให้แล้วเสร็จภายใน

กลางเดือน มกราคม 2554 นั้น ซ่ึงหน่วยงานได้ดําเนินลงระบบแล้วเสร็จแล้ว ยังคงค้างโครงการ

ประจําป ี2553 ของ ผศ.ดร.พิชัย คงพิทักษ์ ที่ยังไม่แล้วเสร็จเท่านั้น 

3.5.6 คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

แจ้งสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2554 เพื่อพิจารณากําหนดให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามและรวบรวมจัดทํารายการ

ครุภัณฑ์ที่จัดหามาในโครงการวิจัย เพื่อเสนอให้คณบดี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นั้นไม่

สามารถรวบรวมได้ทัน จึงได้ขยายระยะเวลาการรวบรวมไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  ซ่ึงคาด
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ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ตามเวลา  และประธานฯ แจ้งให้ประสานงานคณะกรรมการฯ เพื่อประชุมช้ีแจง

การบริหารและจัดการครุภัณฑ์ที่จัดหามาได้ในโครงการวิจัยดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 

14.00 น.  

3.5.7 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการผ่านหน่วยงาน ระหว่างเดือนมกราคม 2554  

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 โครงการ (ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ) 

 

3.6 งานวารสารเกษตร  

น.ส.ณัฏฐนันท์  ปารมี ได้รายงานความคืบหน้าการจดัทําวารสารเกษตร ดังนี้ 

3.6.1  วารสารเกษตร ปทีี่ 27 ฉบบัที่ 2 มิถนุายน 2554 ดังน้ี 

บทความที่รอตีพิมพ์     0  เรื่อง  

บทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความ 3  เรื่อง  

บทความที่กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจเบื้องต้น 3 เรื่อง 

บทความที่ส่งกลับไปให้ผู้เขียนแก้ไขเบื้องต้น  1  เรื่อง  

  บทความที่ส่งกลับไปให้ผู้เขียนแก้ไขครั้งสดุท้าย  3 เรื่อง 

 3.6.2  ความคืบหน้าวารสารเกษตรฉบับพิเศษ  ส่งโรงพิมพ์ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
 

 3.7 งานบริการทั่วไป   

นายทวี  จันทรมูล  ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และรายงานผลการทํางาน ดังน้ี 

 3.7.1 ดําเนินการด้านงานติดต่อประสานงานด้านเอกสาร ส่วนของหน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ 

  3.7.2  ติดต่อประสานงานระหว่างคณะฯ และสถาบันภายนอก เช่น ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ 

  3.7.3  ติดต่อกับธนาคาร เรื่อง การทําธุรกรรมทางการเงิน 

 

3.8 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

  นางสาวจินตนาภรณ์  สังข์คํา ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดังนี้ 

  3.8.1 ได้ดําเนินการส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานความก้าวหน้าภายใน 3 เดือน   

(ฉบับย่อ) รายงานความก้าวหน้าภายใน 6 เดือน และรายงานความก้าวหน้าภายใน 12 เดือน พร้อมทั้ง

รายงานผลผลิตตัวช้ีวัด และกําหนดการส่งรายงานแต่ละงวด ให้อาจารย์หัวหน้าโครงการจํานวน      

18 โครงการย่อย  และตอบข้อซักถามของอาจารย์ที่มีข้อสงสัยในรูปแบบการเขียนรายงานดังกล่าว 

3.8.2 ได้สรุปงบประมาณของแต่ละโครงการย่อย ซ่ึงได้รับแจ้งจากศูนย์บริหาร

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ในด้านงบประมาณที่ได้รับของแต่ละโครงการไม่มีข้อผิดพลาด 

แต่ชื่อโครงการวิจัยป ี54 มีข้อผิดพลาด และได้ปรับแก้ไขแล้ว คือ โครงการ “การใช้ประโยชน์คาร์บอกซี
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เมทธิ-เซลลูโลสจากฟางข้าวในไอศกรีมข้าวและออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก

ข้าวไทย” ซ่ึงได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ให้ดําเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2556 

3.8.3 ได้สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ (out put) ของแต่ละโครงการ ได้แก่ 

- ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ (จํานวนผลงานตีพิมพ์, จํานวนสิทธิบัตรที่

คาดว่าจะยื่นจด/ยื่นจดแล้ว) 

- ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง (จํานวนบัณฑิตศึกษา) 

- ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และความร่วมมือของโครงการวิจัยบูรณาการ 

วาระแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ที่ได้, ผลงานเชิงประจักษ์)                                                                                     

ประจําปี พ.ศ. 2554, ปี 2555 และ ปี 2556 พบว่า จํานวนผลงานตีพิมพ์ของโครงการย่อยทั้งหมด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้ upload ไว้ในระบบ มีจํานวน 31 ผลงาน ซ่ึงตรงข้ามกับข้อเท็จจริง ที่มี

เพียง 29 ผลงาน ทั้งน้ีเนื่องจาก ได้รวมผลงานตีพิมพ์ของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงทําให้

ผลผลิตตัวช้ีวัดที่ได้มีค่าสูงข้ึน โดยมีวิธีแก้ไข คือ ปรับเปล่ียนแก้ไขในข้อเสนอโครงการที่จะยื่นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

  4.1 การปรับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติงานของส่วนงาน จากการประชุมสรุปคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป ี2554 รายละเอียดดังนี้ 
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ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สวนงานบริหารวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 30 ธันวาคม 2553) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2551 2552 2553 2554 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2. ยุทธศาสตร
พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ใหเปน

มหาวิทยาลัย

ที่มุงเนนการ

วิจัย 

มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัย

วิจัย 

2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

7.50 84 112 125 95 

(95) 
75 87 100 112 125 

2.2 จํานวนงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

ผลงาน 5.00 1 3 2 2 

(2) 
- - 1 2 3 

2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดยื่นขอจดและไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

                      

  2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดยื่นขอจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

0.00 1 2 0 0 

(0) 
- - - - - 

  2.3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

0.00 0 0 0 0 

(0) 
- - - - - 

2.4 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 

คน 5.00 114 68 62 52 

(50) 
36 42 48 54 60 

2.5 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายใน 

บาท 5.00 6,500,041 3,968,144 2,665,971  3,000,000 

(4,320,475.50)  

  
1,800,000 

   
2,100,000  

  
2,400,000  

   
2,700,000  

  
3,000,000  

2.6 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

บาท 5.00 111,087,652 93,011,095 82,792,403  30,000,000 

(28,963,520.53

)  

 39,000,000  45,500,000   52,000,000   58,500,000   65,000,000  

2.7 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง
(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

บทความ 7.50 50 57 59 50 

(70) 
30 35 40 45 50 

น้ําหนัก 35.00                   






