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ผู้มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สญัชยั จตรุสทิธา รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ (ประธาน) 

2. นางสาววิไลพร    ธรรมตา               หวัหน้างานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์  

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) 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 13.30 น.  

 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ผลการจัดทาํการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบวิจัย และค่าตวัชีวั้ดของงานวิจัย 
 หวัหน้างานฯ  ได้แจ้งให้ทราบว่า ช่วงเดือนท่ีผ่านมาหน่วยงานฯ ได้ดําเนินการจดัทํา

การประกนัคณุภาพการศกึษาองค์ประกอบด้านงานวิจยัพร้อมเอกสารแนบในรูปของ Electronic file 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จดัสง่ให้กบัหน่วยประกนัคณุภาพการศกึษา ของคณะฯ เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 

2552  และได้รับการตรวจประกนัคณุภาพการศกึษาจากคณะกรรมการภายในคณะฯ ซึง่ปรากฎผลการ

ประเมินตามตวับ่งชีอ้งค์ประกอบท่ี 4  ได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดทกุข้อ  ยกเว้น ตวัชีว้ดัท่ี 4.3 (1) 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนัตอ่อาจารย์ประจําทัง้หมด จะมีผล

การประเมินตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดคือได้คะแนนในระดบั 2   ในสว่นนีป้ระธานฯ ได้ขอให้กลบัไปศกึษา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อีกครัง้หนึ่ง  เพ่ือนํามาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมลูเอกสารให้ดีขึน้

สําหรับเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั ซึง่จะมีขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 29-

30 มิถนุายน 2552 โดยมี รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ 
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 1.2  การประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย ในวันที่ 25 
มิถุนายน 2552   
 หัวหน้างานฯ ได้แจ้งในท่ีประชุมทราบเร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ

จดัทําแผนการจดัการองค์ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้คณะฯ จดัทําแผนการจดัการองค์

ความรู้ด้านการวจิยั และด้านการศกึษา โดยสว่นของแผนจดัการองค์ความรู้ด้านการวิจยันัน้ คณะฯ ได้

มอบหมายให้ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้ ประสานงานหลัก ซึ่งผู้ ประสานงานจะได้เรียนเชิญ

คณาจารย์ท่ีเป็นตวัแทนจากสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ จํานวนประมาณ 10 ท่าน มาร่วมประชุม

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัข้อการจดัการองค์ความรู้ด้านการวิจยัของคณะฯ ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 

2552 นี ้และคาดว่าจะนําผลสรุปจากมติท่ีประชุมสรุปให้แก่ รศ.ดร.สรุพล  เศรษฐบตุร พิจารณาในท่ี

ประชมุในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2552 ต่อไป ซึง่ในเบือ้งต้นหน่วยงานวิจยัฯ ได้เคยหารือหวัข้อการจดัการ

องค์ความรู้ด้านการวิจัยในท่ีประชุมคณะทํางานด้านการวิจัยของคณะฯ ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2552 

มาแล้วครัง้หนึ่ง  ซึง่ท่ีประชมุได้เสนอประเด็นหวัข้อวิจยัท่ีคณะฯ ควรจดัการองค์ความรู้ คือ การบริหาร

จดัการงานวิจยัของคณะเกษตรศาสตร์  ซึง่งานวิจยัฯ จะนําเสนอให้กรรมการพิจารณาในท่ีประชมุการ

บริหารจดัการองค์ความรู้ด้านการวิจยั ในวนัท่ี 5 มิถนุายน  2552 ตอ่ไป  

 
 1.3 แผนบริหารความเส่ียงด้านการวิจัย 
 สืบเน่ืองจากการประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ซึ่งมี รศ.ดร.  

เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุ  โดย

ภายหลงัฟังการบรรยายพิเศษแล้ว ได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนบริหารความ

เสี่ยงด้านต่าง ๆ  ในสว่นของกลุม่ท่ีดําเนินการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจยั ได้แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นกนัอยา่งกว้างขวางและได้สรุปประเด็นความเสี่ยง/ผลกระทบถ้าเกิด/ความเร่งดว่น/โอกาส

เกิด/ความเสี่ยงหลงัจากการจดัการ และมาตรการรับมือกบัความเสี่ยงด้านการวิจยั  จดัทําเป็นรายงาน 

จํานวน 5 หวัข้อ  และได้นําเสนอให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง สรุปประเด็นหวัข้อความเสี่ยง

ด้านการวิจยั จํานวน 4 หวัข้อ ดงันี ้

1) การบริหารจดัการสารสนเทศ/ฐานข้อมลูงานวิจยัของคณะฯ 

2) ผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ได้จริงมีคอ่นข้างน้อย 

3) มีบทความตีพิมพ์ระดบันานาชาตน้ิอย 

4) ด้านการเกษียณอายรุาชการของนกัวิจยัคอ่นข้างสงูในระยะ 2-3 ปี  ข้างหน้า 

จากการประชมุดงักลา่ว งานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ได้จดัทําสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการ

วิจัยฯ ขึน้  และได้นําเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ คือ รศ.ดร.สุรพล 
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เศรษฐบตุร เพ่ือดําเนินการตอ่ไป   จากนัน้คณะฯ ได้มีการประชมุเพ่ือการปรับแผนความเสี่ยงอีก 1 ครัง้  

และขอให้ปรับแบบฟอร์มโดยให้ระบผุู้ กํากบัดแูละ/ผู้ รับผิดชอบ พร้อมทัง้ระบุงบประมาณไว้ด้วย ทัง้นี ้

หวัหน้างานฯ จะดําเนินการปรับปรุงแผนและเพิ่มเตมิรายละเอียดข้อมลูให้สมบรูณ์ครบถ้วนตอ่ไป  

 
 1.4 การพัฒนาฐานข้อมูล CMU MIS ด้านการวิจัย 
 นายมานพ  เปีย้พรรณ์ ได้แจ้งรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผา่นมา ดงันี ้ 

 บุคลากรของคณะฯที่ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูล MIS ได้เข้าร่วมประชุมกับ

บุคลากรของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เพ่ือหารือถึงปัญหาของการใช้

โปรแกรม CMU-MIS และแนวทางการแก้ไข  โดยการนําของ อ.ณฐัศกัดิ์ กฤษติกาเมษ ในส่วนของ

งานวิจยั มีหวัหน้างาน นางลาลิตยา และนายมานพเข้าร่วมประชุมด้วย เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2552 

ซึง่หวัหน้างานฯ ได้รายงานให้ท่ีประชมุได้ทราบถึงปัญหาการใช้ระบบ CMU MIS ดงันี ้

1) การค้นหาข้อมลูโครงการวิจยัรายบคุคลในระบบ CMU-MIS เมนูจัดการข้อมูล

งานวิจัย เลือกค้นหาโดยระบุช่ือนกัวิจยั ผลการค้นหาข้อมลูของนกัวิจยัจะปรากฏรายช่ือนกัวิจยัท่าน

อ่ืนด้วย และจะแสดงเฉพาะชื่อโครงการวิจยัเท่านัน้ไมแ่สดงงบประมาณ  

2) เม่ือต้องการดูงบประมาณจะต้องเข้าไปเปิดดูข้อมูลรายบุคคลเท่านัน้ ซึ่ง CMU-

MIS  จะแสดงงบประมาณเป็นยอดรวมตลอดระยะเวลาโครงการ  ซึ่งไม่สามารถนํางบประมาณมา

ประมวลเป็นสถิตริายปีได้ (โปรแกรมสารสนเทศของคณะเกษตรศาสตร์จะคํานวณแบง่งบประมาณเป็น

รายวนั ซึง่สามารถแสดงผลงบประมาณได้ตรงตามช่วงระยะเวลาที่แท้จริง)   

3) โปรแกรมไม่สามารถแสดงข้อมูลรายภาควิชา/หน่วยงานได้ เม่ือต้องทํารายงาน

ประจําปีจะเป็นปัญหามาก ต้องเปิดไฟล์ท่ีละคนและใช้วิธี copy มาวางเพื่อออกรายงานอีกที            

ซึง่เสียเวลามาก  สรุปคือ ไมส่ามารถดงึข้อมลูในรูปของรายงานที่ต้องการได้  
 แนวทางแก้ไข   
1)  ให้เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแลระบบ

ฐานข้อมลูวิจยั คือ คณุ ศราวธุ (โทร.3832-3835) ติดต่อประสานงานกนัเพื่อปรับปรุงโปรแกรม CMU-

MIS ให้เป็นไปตามรูปแบบของคณะฯ ท่ีสามารถแสดงรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งาน โดยให้

คณะฯ เสนอรูปแบบรายงานท่ีต้องการและหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมร่วมกนัตอ่ไป   

 ในส่วนของระบบ MIS การวิจัยของคณะฯ ยังมีปัญหาอาจารย์ และนักวิจัย ไม่

สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง หน่วยสารสนเทศฯ ของ

คณะฯ ได้แจ้งว่าจะเปิดให้ใช้ระบบอีกครัง้ ประมาณต้นเดือน โดย อ. ณฐัศกัดิ์ กฤติกาเมษ ให้งานวิจยั

สรุปปัญหาระบบ MIS ของคณะฯ และจะนดัประชมุหารือเพ่ือพฒันาระบบในสว่นของ MIS ด้านการ

วิจยัตอ่ไป 
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 1.5 กาํหนดการจัดประชุมนานาชาต ิ
 นางภษิูตา คําฝัน้ ได้แจ้งในท่ีประชมุทราบเก่ียวกบั กําหนดการประชมุเชิงปฏิบตัิการ

นานาชาตขิองคณะเกษตรศาสตร์ ซึง่จะจดัขึน้ในเดือนกนัยายน 2552 ดงันี ้

 1. The 2nd Workshop for the International Platform for Asian Agricultural 

Education (IPAAE) ระหวา่งวนัท่ี 7 - 11 กนัยายน 2552 ณ จงัหวดัเชียงใหม ่

 2. The 2nd International Meeting for Development of International Network for 

Reduction of Agrochemical Use ระหว่างวนัท่ี 21 - 22 กนัยายน 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
 1.6  แนะนําเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป คนใหม่ท่ีจะมารับผิดชอบงาน

ด้านการจดัทําวารสารเกษตร และงานธุรการทัว่ไป คือ น.ส.ธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย ซึ่งจบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยได้เร่ิมทํางานตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2552 

เป็นต้นไป 

 ท่ีประชมุรับทราบ  

 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 7/2552 

ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุหน่วยงานวิจยัฯ ครัง้ท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 

2552 โดยขอให้แก้ไขคําผิดในหน้า 7 ข้อ 3.5.2 จาก “โครกงาร” เป็น โครงการ   จากนัน้ท่ีประชมุรับรอง

รายงานการประชมุ  

 
วาระที่ 3  เร่ืองตดิตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร 
 3.1  งานวิเทศสัมพันธ์  

นางภูษิตา คําฝัน้ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของเดือนพฤษภาคม 

2552 ดงันี ้

3.1.1  การประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่สํานักงานความร่วมมือกับ

ตา่งประเทศ 

 The Uplands Program: ขอความร่วมมือในการย้ายท่ีตัง้ของสํานกังานจาก

บริเวณชัน้ 2 ไปยงั ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการขนย้ายและติดตัง้อุปกรณ์

สํานกังานพืน้ฐาน คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณสปัดาห์หน้า 
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 - ติดตามครุภณัฑ์ของศนูย์วิจยัวนเกษตรนานาชาติ (ICRAF) ท่ีได้ย้ายท่ีตัง้

สํานักงานจาก ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติไปยังคณะสงัคมศาสตร์ โดยคณะได้ดําเนินการแจ้งผู้

ประสานงานของศนูย์ฯ เพ่ือทราบและนําครุภณัฑ์ท่ีได้ถอดถอนมาตดิตัง้คืน ณ อาคารเฉลมิพระเกียรตแิล้ว 

 - สํานกังานประสานงานโครงการ IPAAE: Dr. Keiji Takasu จาก Kyushu 

University ได้เดินทางมายงัคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือประสานงานโครงการฯ และทดสอบระบบการ

ประชุมระหว่าง 6 มหาวิทยาลยัผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร V-700 ณ สํานกังานฯ ระหว่างวนัท่ี 8 – 10 

มิถนุายน 2552 

3.1.2. ได้รับมอบหมายให้จดัทําสื่อการนําเสนอผลงานของคณะเกษตรศาสตร์เก่ียวกบั

วิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพและมลูคา่การผลิตเกษตร  สําหรับให้รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์

นําเสนอข้อมลูในการประชมุ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ในวนัศกุร์ท่ี 19 มิถนุายน 2552 

3.1.3. จัดการฐานข้อมลูด้านวิเทศสมัพนัธ์ในระบบ CMU-MIS: ขณะนีก้องวิเทศ

สมัพนัธ์ได้ติดตามการนําเข้าข้อมลูด้านวิเทศสมัพนัธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2551 

ซึ่งทางมหาวิทยาลยัฯ ได้มีการปรับรูปแบบฐานข้อมูลในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นกัศกึษาจากปีงบประมาณเป็นปีการศึกษา โดยขอให้คณะฯ ดําเนินการแก้ไขข้อมลูให้ตรงตามช่วงปี

การศกึษาภายในวนัศกุร์ท่ี 19 มิถนุายน 2552 

 
 3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นบุญุมา ได้รายงานผลการดําเนินงาน

ของเดือนพฤษภาคม 2552 ดงันี ้

โครงการวิจยัท่ียงัคงอยูร่ะหวา่งดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ และ โครงงาน IRPUS 

จํานวน 5 โครงงาน งบประมาณรวม จํานวน  41,320,819.50 บาท โดยมีโครงการที่ดําเนินการสิน้สดุ

เรียบร้อยแล้ว จํานวน 7 โครงการ และ 5 โครงงาน งบประมาณรวม 4,378,480 บาท และมีโครงการท่ี

ได้รับอนมุตัิเพิ่มเติม จํานวน 1 โครงการ จากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) โดย ผศ.ดร. 

ดรุณี นาพรหม เป็นหวัหน้าโครงการ งบประมาณ 495,000 บาท ดงันัน้ สรุปโครงการวิจยัท่ีหน่วยงานฯ 

บริหารจดัการทัง้สิน้  จํานวน 26 โครงการ งบประมาณรวม 37,437,339.50 บาท แบ่งออกตามแหล่ง

ทนุ ดงันี ้
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ลําดบั                             แหลง่ทนุ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

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

2  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 6 6,578,416.00 

3  สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 1 11,886,000.00 

4  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  11 5,388,750.00 

5  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  1 200,000.00 

6  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 175,000.00 

7  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 6,400,000.00 

8  กรมการค้าตา่งประเทศ  1 4,468,000.00 

9  สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.)  1 366,000.00 

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

             รวมทัง้สิน้ 26 37,437,339.50 

 
 3.3 งานบริหารงบประมาณเงนิรายได้   
  นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายนและ

พฤษภาคม 2552 มีรายละเอียดดงันี ้

 การจดัเก็บเงินคา่ Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข 

  1)  ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีการจดัเก็บคา่ Overhead Charge จํานวน 7 โครงการ  

รวมเป็นเงิน 189,440.85 บาท โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  46,018.20  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 83,904.45  บาท   

   -  ภาควิชา  59,518.20  บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2552 จํานวน 35 โครงการ เป็นเงินทัง้สิน้ 

1,285,921.45 บาท แบ่งเป็นสว่นของมหาวิทยาลยั จํานวน 376,717.39 บาท สว่นของคณะฯ จํานวน 

510,424.17 บาท และสว่นของภาควิชา จํานวน 398,779.89 บาท 

  2)  ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีการจดัเก็บหมวดพิเศษ ก/ข จํานวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงิน 

83,426.- บาท โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  20,856.50  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 20,856.50  บาท   

   -  ภาควิชา  41,713.-     บาท 
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โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตัง้แต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2552 จํานวน 9 โครงการ               

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 805,736.30 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลยัฯ จํานวน 213,551.45 บาท            

สว่นของคณะฯ จํานวน 195,985.15 บาท สว่นของภาควิชา จํานวน 396,199.70 บาท 

  การนําสง่เงินรายได้ 

  1)   มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 จํานวนทัง้สิน้ 

115,568.80 บาท ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

    1.1 สว่นของงานวิจยั รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 104,970.95 บาท แบง่เป็น 

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 82,404.45 บาท  

    -  เงินพิเศษ ก จํานวน 20,856.50 บาท 

    -  คา่วารสารเกษตร จํานวน 1,710.- บาท  

    1.2 สว่นของงานบริการวิชาการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 171,331.- บาท แบง่เป็น  

    -  คา่เช่าเคร่ืองมือ/เช่าห้องปฏิบตักิารกลาง จํานวน 480.- บาท  

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 1,500.- บาท 

    -  กาดหมัว้เกษตร จํานวน 31,899.85 บาท 

    -  เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 123,806.35 บาท   

    -  คา่บาร์โค้ต  จํานวน 3,750.- บาท  

    -  ฝึกอบรม จํานวน 9,894.80  บาท 

โดยยอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2552 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,441,566.45 บาท 

แบง่เป็นสว่นของงานวิจยั จํานวน 684,924.79 บาท และงานบริการวิชาการ จํานวน 756,641.66 บาท 

  สําหรับโครงการ IRPUS ปี 2551 ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนให้กบัหวัหน้า

โครงงานเรียบร้อยแล้ว จํานวน 25,000.- บาท และคงเหลือคืนเงินให้กบัสํานกังานโครงการ IRPUS 

จํานวน 25,442.66 บาท 

 
 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
  นายมานพ เปีย้พรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดงันี ้

  3.4.1 การจดัทํารายงานประจําปี 2551 ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว และได้จดัสง่ให้แตล่ะ

ภาควิชา/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว  

3.4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์               

ได้ดําเนินการสง่แบบสอบไปยงัภาควิชา/หน่วยงาน จํานวน 100 ชดุ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 51 ชดุ 

คิดเป็นร้อยละ 51 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 66.67 อายมุากกว่า 40 

ปีขึน้ไป ร้อยละ 49.02 สายงานที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ สายงานอื่น (ผู้ช่วยนกัวิจยั นกัศึกษา 
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เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น) ร้อยละ 39.22 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ร้อยละ 

31.37 เท่ากัน หน่วยงาน/สาขาวิชาท่ีสงักัดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สงักัดสาขาวิชาพืชสวน        

ร้อยละ 23.53  ในส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการงานวิจัย           

โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้ เคยใช้บริการสว่นใหญ่เห็นว่าให้บริการดี (คา่เฉลี่ย = 3.25) ความคิดเห็น

เก่ียวกบัความพึงพอใจการให้บริการงานวิเทศสมัพนัธ์ โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้ เคยใช้บริการส่วน

ใหญ่เห็นว่าให้บริการดี (ค่าเฉลี่ย = 3.02) เร่ืองการเข้าชมเว็บไซต์ของงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ผู้ตอบ

แบบถามสว่นใหญ่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 70.59 และผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ 

เร่ืองอยากให้หน่วยวิเทศสมัพันธ์ได้สืบค้นข้อมูลทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้

มากกวา่นี ้

3.4.3 การจัดทําเว็บไซต์ของวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง รอข้อมูล

เพิ่มเตมิจากฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 

 

3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  
นางลาลติยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดงันี ้

3.5.1 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี  2553  

มหาวิทยาลยัได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเบือ้งต้น จากเดิมท่ีผ่านการพิจารณา

จํานวน 9 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 5,162,670 เหลือเพียง 3 โครงการ คือ (รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี,    

นายชวลติ กอสมัพนัธ์, ผศ.พิชยั คงพิทกัษ์) งบประมาณรวมทัง้สิน้ 1,740,220 บาท งบประมาณลดลง 

3,422,450 บาท ซึ่งผลการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนจะต้องรอหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัจัดเตรียม

ข้อมลูเพ่ือชีแ้จงต่อคณะกรรมาธิการวิสามญั ร่างพระราชบญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2553 

อีกครัง้หนึง่ 

3.5.2 การประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดินประจําปี 

2554 ผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งกําหนดการที่ผ่านมา วช. จะประกาศรับ

ข้อเสนอโครงการ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2552 สิน้สุดระยะเวลา การส่ง แบบ ว-1ช, ว-1ด ถึงศูนย์

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณสิน้เดือน สิงหาคม 2552 สําหรับขัน้ตอนการส่ง

ข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดินประจําปี นัน้ วช. กําหนดให้ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ 

NRPM โดยนักวิจัยต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลเอง โดยใช้เลขบตัรประจําตวัประชาชน  .ซึ่งหน่วยงานวิจัยฯ 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานระดบัคณะ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องตามเง่ือนไข 

ก่อนสง่มหาวิทยาลยัตอ่ไป 

3.5.3 จํานวนโครงการวิจยัท่ีดําเนินการผ่านหน่วยงานฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม และ

มิถนุายน 2552  ดงันี ้ 
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1) วช. 2 โครงการ (อ.ดรุณี,อ.พิทยา) มอบอํานาจจากอธิการบดี 

2) สกว. 3 โครงการ (อ.อารี, อ.เบญจวรรณ (คปก.) อธิการบดีลงนามในสญัญารับทนุ 

3) สวทช. 2 โครงการ (อ.มณีฉตัร,อ.ประสาทพร) อธิการบดีลงนามในสญัญารับทนุ 

4) IRPUS 5 โครงงาน (อ.สชุน 3, อ.โชค,อ.ณฐัพล) คณบดีลงนามในแบบ

ข้อเสนอ โดยแหลง่ทนุได้ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการครัง้ท่ี 2 เป็น 

30 มิถนุายน 2552 

5) ศนวท. 1 โครงการ (อ.ฉนัทลกัษณ์) ทนุรัฐบาลนกัวิจยัใหม ่ปี 2552 

6) สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 โครงการ 

(อ.ถาวร) ได้พิจารณาอนมุตัแิล้ว  

 
3.6 งานวารสารเกษตร  
 น.ส.ธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดงันี ้

   3.6.1 วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 2 มิถนุายน 2552 ได้ดําเนินการจดัพิมพ์แล้วเสร็จ

ตรงตามกําหนดเวลา  และกําลังตรวจสอบเ พ่ือ ท่ีจะส่งไปยังสมาชิกวารสารเกษตรต่อไป 

     3.6.2 วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 ตลุาคม 2552 มีบทความพร้อมจะตีพิมพ์อยู่

จํานวน 6 เร่ือง และคาดวา่จะมีเร่ืองเพิ่มมากขึน้ก่อนเดือนตลุาคม 2552 
 
3.7 งานบริการทั่วไป   

นายทวี  จันทรมูล  ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และรายงานผลการ

ทํางาน ดงันี ้

  3.7.1  พบปัญหาการลงนามในเช็คของท่านคณบดี ลายมือช่ือไม่เหมือนเดิม ทําให้

การเบกิจ่ายจากธนาคารไมส่ามารถผา่นได้ ต้องกลบัมาเซน็ต์ใหมบ่อ่ยครัง้  

  3.7.2 ดําเนินการด้านงานตดิตอ่ประสานงานด้านเอกสาร สว่นของหน่วยงาน/ภาควิชาตา่งๆ 

  3.7.3  ตดิตอ่ประสานงานระหวา่งคณะฯ และสถาบนัภายนอก เช่น ศนูย์บริหารงานวิจยัฯ 

  3.7.4  ตดิตอ่กบัธนาคาร เร่ือง การทําธุรกรรมทางการเงิน 

 
วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณา 
 4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการ
ตพีมิพ์ในระดบันานาชาต”ิ ขัน้ตอนที่ 2 
 หวัหน้างานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการฯ 

และจดัสง่บทความ จํานวน 2 ท่าน คือ  
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1) นายภาณพุล  หงษ์ภกัดี  นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน โดยมี รศ.

ดร.โสระยา  ร่วมรังษี  เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2) นางสาวศริิโสภา อินขะ นกัศึกษาปริญญาเอก สถาบนัวิจัยและเทคโนโลยี

หลงัการเก็บเก่ียว โดยมี รศ.ดร.ดนยั บณุยเกียรติ เป็นประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

โดยวิธีดําเนินการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการดงักล่าว จะเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการให้

ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิด้วย  คาดว่าจะฝึกอบรมประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2552 

ในขัน้ตอนก่อนการฝึกอบรม หัวหน้างานฯ  ได้ประสานงานวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพิจารณา

ประเมินผลบทความ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะในช่วงของการจดั

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  จํานวน 3 ท่านคือ 1) ศ.ดร.เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, 2) ดร.ชนากานต์  พรหม

อุทัย, 3) รศ.เพทาย  พงษ์เพียจันทร์   อย่างไรก็ตาม  ผู้ทรงคณุวุฒิ ได้ฝากให้ประธานฯ ได้ขอความ

เห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในเบือ้งต้นก่อน เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจเจตนารมณ์ท่ีตรงกัน  ซึ่งประธานฯ รับจะประสานงานกับประธานกรรมการที่ปรึกษาของ

นกัศกึษาท่ีนําเสนอผลงานวิชาการทัง้สองคนตอ่ไป  

   
 4.2 การบริหารจัดการเงนิรายได้จากการวิจัย (Overhead Charge) 
 ในท่ีประชุมได้ร่วมกนัพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจดัการเงินรายได้จากการ

วิจยั ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยสรุปได้ดงันี ้

1) คณะฯ ได้มอบหมายให้งานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ร่างประกาศการจดัเก็บเงิน

ค่าสาธารณูปโภคสําหรับโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งโครงการเหล่านีไ้ด้รับ

ยกเว้นเงินในส่วนของค่าบริหารโครงการอยู่แล้ว   ทัง้นีเ้พ่ือช่วยสนับสนุนงบประมาณหมวดค่า

สาธารณูปโภคของคณะฯ ท่ีมียอดค้างจ่ายสูงมาก  ดังนัน้ ประธานฯ จึงเห็นควรให้แจ้งนักวิจัยท่ี

ประสงค์จะขอรับการสนบัสนุนทุนวิจยัจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2554 พิจารณา

ตัง้งบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคไว้ในโครงการวิจยัฯ เพิ่มเติมด้วย  เพ่ือสนบัสนุนให้แก่คณะฯ 

ตอ่ไป 

2) เพ่ือให้การจดัเก็บเงิน Overhead Charge ของคณะฯ เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

หวัหน้างานฯ ได้เสนอให้เพิ่มเติมการจดัเก็บเงินคา่ Overhead Charge สว่นของคณะฯ จํานวน 7 % 

จากคา่ตอบแทนของนกัวิจยัท่ีสงักดัคณะฯ สําหรับโครงการที่ไม่มีการตัง้งบประมาณหมวด Overhead 

Charge ไว้  โดยให้เป็นไปในแนวเดียวกนักบัมหาวิทยาลยั  โดยเพิ่มเติมเข้าไว้ในแบบฟอร์มหนงัสือ

รับรองการปฏิบตัิงานของหัวหน้าโครงการ  เม่ือมีการเสนอโครงการ สญัญาจ้าง สญัญารับทุน หรือ

หนงัสือมอบอํานาจเพื่อให้อธิการบดีลงนามรับรอง    
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3) ประธานฯ ได้มอบหมายให้หวัหน้างานฯ ปรับปรุงประกาศคณะเกษตรศาสตร์

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินรายได้จากการวิจยั โดยกําหนดให้เนือ้หาของประกาศของคณะฯ มีความ

สอดคล้องกบัประกาศของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จํานวน 2 เร่ือง คือ 

3.1 ร่างแนวปฏิบตัิในการบริหารงบประมาณเงินรายได้โครงการวิจยัหมวด
เงินเพิ่มพิเศษ ดอกผล และเงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากโครงการวิจยั  

3.2 ร่างแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์
ผลงานทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ  รวมถึงเงินรางวลัสําหรับนกัวิจยัท่ีมี

ผลงานดีเดน่ในระดบัคณะ     
 
 4.3 แผนการดาํเนินงานโครงการวิจัยเกษตรอนิทรีย์ 
 หัวหน้างานฯ แจ้งว่า  สืบเน่ืองจากการประชุมหัวหน้าหน่วยวิจัย ภายใต้คณะ

เกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ท่ีประชุมได้มีมติให้มีการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยัเชิง

บูรณาการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยมีผู้ เสนอจัดทํา

โครงการ จํานวน 4 ท่านคือ 

1) รศ.เพทาย พงษ์เพียจนัทร์ เก่ียวกบัสตัว์อินทรีย์ 

2) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี เก่ียวกบัพืช Hydroponics อินทรีย์ 

3) รศ.ดร.ศกัดิด์า จงแก้ววฒันา เก่ียวกบัผกัพืน้เมืองอินทรีย์ 

4) อ.ดร.ธนะชยั  พนัธ์เกษมสขุ เก่ียวกบัลําไยอินทรีย์ 

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้มีการเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาประชุมหารือร่วมกนัเพื่อพิจารณาจดัทําโครงการอีก

ครัง้หนึง่   

 
 4.4 เร่ืองอื่นๆ 
 4.4.1. การบริหารจดัการเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจยั Impact of water 

resources development and irrigation on rural livelihood: Cases from Thailand ของอาจารย์ 

ดร. จิรวรรณ  กิจชยัเจริญ ซึง่ได้รับทนุจาก Dr. Hermann Eiselen จํานวน 885,311.38 บาท ซึง่เจ้าของ

ทุนยินดีมอบให้แก่คณะเพื่อต่อยอดงานวิจัยนัน้  รองคณบดีฯ  เห็นชอบให้จัดตัง้ เป็นกองทุน               

Dr. Hermann Eiselen สําหรับพฒันางานวิจยัของคณะต่อไป โดยมอบหมายให้หน่วยการเงิน

ดําเนินการเร่ืองการเปิดบญัชีและการควบคมุการเบกิจ่ายเงินดงักลา่ว  

 4.4.2. มีการเสนอขอเปิดบญัชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินของโครงการวิจยั

หรือความร่วมมือจากต่างประเทศ รองคณบดีฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย  และให้เปิดบัญชีช่ือ 

Research and International Affairs, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University  โดยมี






