
รายงานการประชุมงานวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ครัง้ที่  9/2552  วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 
ณ ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์  

 
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 งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 5 
 ประธานฯ แจ้งถึงกําหนดการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ท่ี 5         

“วิถีวิจยั : ทศวรรษท่ี 5 สู่ความเป็นเลิศ” ซึง่กําหนดจดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2552  

โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยประสานงานหลกัของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยในปีนีม้หาวิทยาลยัฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจาก สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิด ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ซึง่กําหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้หนึง่ 

 ลกัษณะการจดับธูนิทรรศการ มหาวิทยาลยัฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยมีแผน

จะย้ายพืน้ท่ีจากด้านนอกหอประชุมเข้าไปจดัภายในห้องประชุมแทน โดยคณะเกษตรศาสตร์ คาดว่า

จะร่วมแสดงนิทรรศการ เก่ียวกบั กลุม่ไม้ดอก หรือกลุม่ข้าว  
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 1.2  การจดทะเบียนพันธ์ุพืชและลิขสิทธ์ิ 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายมานพ เปีย้พรรณ์ ดําเนินการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั การ

จดทะเบียนพันธุ์ พืชและสตัว์ (ใหม่) และลิขสิทธ์ิ ซึ่งคณาจารย์/นักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้

ดําเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ ภายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา เพ่ือเก็บรวบรวมเป็น

หลกัฐานสําหรับการประกนัคณุภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) ใน

ระดบัคณะตอ่ไป ยกตวัอยา่งเช่น พนัธุ์พริก Super Hot ของ รศ.ดร.จริยา วิสทิธ์ิพานิช เป็นต้น 

  
 1.3 การจัดทาํข้อเสนอโครงการวิจัย  
  ประธานฯ แจ้งถึงการจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัของคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วม

โครงการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ (National Research University) ภายใต้แผนปฏิบตัิการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําชุดข้อเสนอโครงการจํานวน 4 ชุดโครงการ 

ประกอบด้วย 

1. ชดุโครงการวิจยัระบบการผลติข้าวเพื่อสขุภาพ 

2. ชดุโครงการวิจยัลําไยคณุภาพและปลอดภยั 

3. ชุดโครงการวิจยัการจดัการความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โคขาวลําพูน
ของเกษตรกรใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

4. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพื่อความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคและสิง่แวดล้อม 

โดยได้ดําเนินการจดัส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจยัดงักล่าว ไปยงัมหาวิทยาลยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หาก

ผลการพิจารณาไมผ่า่นการอนมุตั ิทางคณะจะพฒันาข้อเสนอโครงการนัน้ ๆ เพ่ือย่ืนผา่นแหลง่ทนุอ่ืน ๆ 

ต่อไป ขณะเดียวกัน คณะฯ ได้มีการประชุมกลุ่มวิจยัอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาโครงการวิจยั ประกอบไปด้วย 

งานวิจยัด้านพลงังานชีวมวลและ เกษตรอินทรีย์, กล้วยไม้ และปทมุมา  

 
 1.4 การจัดทาํแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย (KM)  
  หัวหน้างานฯ ได้แจ้งในท่ีประชุมทราบเร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ

จดัทําแผนการจดัการองค์ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้คณะฯ จดัทําแผนการจดัการองค์

ความรู้ด้านการวิจยั และด้านการศกึษา โดยขณะนี ้หวัหน้างานฯ ได้ดําเนินการจดัทําแผนการจดัการ

องค์ความรู้ด้านการวิจัย ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนําเสนอให้คณะฯ เพ่ือ

ดําเนินการตอ่ไป 
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1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

(Thailand Quality Award [TQA]) 
ประธาน แจ้งถึงนโยบายของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีกําหนดให้ส่วนงานวิชาการและส่วน

งานสนับสนุนวิชาการ (สถาบนั/สํานัก) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งมีกําหนดตรวจสอบและประเมินฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 

ธนัวาคม 2552 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามเกณฑ์ TQA คณะฯ จึง

เห็นสมควรกําหนดผู้ รับผิดชอบหลกัในการดําเนินการดงักลา่ว ซึง่แบง่เป็น 5 Module ดงันี ้

Module 1  Value Chain, Strategic Planning 

Module 2 การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจดัการ 

Module 3  การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 

Module 4 Best Practice ขององค์กรท่ีเป็นตวัอยา่ง 

Module 5 Tools สําหรับการบริหารจดัการ 

โดยคณะฯ กําหนดให้ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัใน Module 5 

 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 8/2552 

ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุหน่วยงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 8/2552 เม่ือ

วนัท่ี 17 มิถนุายน 2552 โดยท่ีประชมุให้ แก้ไขตวัเลขในหน้า 7 ข้อความจากสว่นมหาวิทยาลยั จํานวน  

213,551.45 แก้ไขเป็น จํานวน 205,985.65   จากนัน้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุ  

 
วาระที่ 3  เร่ืองตดิตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร 
 3.1  งานวิเทศสัมพันธ์  

นางภูษิตา คําฝัน้ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม – 

เดือนกนัยายน 2552 ดงันี ้

  3.1.1. งานอาคนัตกุะสมัพนัธ์: ในเดือนกรกฎาคม 2552 มีอาคนัตกุะจากประเทศ

ตา่งๆ ท่ีกําหนดมาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 สถาบนั ได้แก่ 

   3.1.1.1. วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ต้อนรับคณะจาก Kagawa University 

ประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 8 ราย โดยร่วมหารือเก่ียวกบัการจดัทําหลกัสตูรร่วม (Double Degree) 

โครงการ "Career Development Program" และโครงการ "Young Scientist Short term Exchange 

Program" ของ JSPS และการจดัประชมุสมัมนาวิชาการนานาชาตด้ิานการลดการใช้สารเคมีเกษตร 

ระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 กนัยายน 2552 ณ โรงแรม ด ิอิมพีเรียล แมปิ่ง จงัหวดัเชียงใหม ่
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   3.1.1.2. วนัท่ี 28 และ 31 กรกฎาคม 2552 ต้อนรับคณะจาก The University 

of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเจรจาความร่วมมือในการร่วมวิจยัและศกึษาดงูาน

ทางด้าน Watershed Management และเตรียมจดัรายการศกึษาดงูานระยะสัน้แก่นกัศกึษาของ UGA 

ในช่วงเดือนมถินุายน 2553 

   3.1.1.3. วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัคนิกิ 

(Kinki University) ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือหารือเก่ียวกบัแนวทางในการจดัหลกัสตูรพิเศษระยะสัน้ ภายใต้

โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาระหวา่ง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ กบั คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัคนิกิ รวมถึงการจดัรายการศกึษาดงูานระยะสัน้ ให้แก่นกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัคนิกิ จํานวน 12 คน ระหวา่งวนัท่ี 6 – 9 กนัยายน 2552 

  3.1.2. งานประชมุสมัมนาวิชาการนานาชาต ิ และฝึกอบรม: คณะเกษตรศาสตร์ มี

กําหนดเป็นเจ้าภาพร่วมในการจดัประชมุวิชาการนานาชาตใินเดือนกนัยายน 2552 จํานวน 2 ครัง้ ได้แก่ 

   3.1.2.1. The Mid-Term meeting for International Platform for Asian 

Agricultural Education (IPAAE) ระหวา่งวนัท่ี 8 – 9 กนัยายน 2552 ณ โรงแรม ด ิ อิมพีเรียล แมปิ่ง 

จงัหวดัเชียงใหม ่ และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเตรียมงานโดยประสานงานกบัสํานกังาน IPAAE ณ 

มหาวิทยาลยัควิช ู(Kyushu University) ประเทศญ่ีปุ่ น 

   3.1.2.2. The 2nd International Meeting for Development of International 

Network for Reduction of Agrochemical Use: Food Safety Technologies in South East Asia 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัคากาวา่ (Kagawa University) ประเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 กนัยายน 

2552 ณ โรงแรม ด ิ อิมพีเรียล แมปิ่ง จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยคณะเกษตรศาสตร์จะดแูลประสานงาน

เก่ียวกบัสถานท่ีจดัการประชมุ และมีทีมงานจากโครงการวิจยั ATRACT เดมิ (ผศ. ดร. เกวลนิ คณุา

ศกัดากลุ) เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการนําเสนอผลงานวจิยัของคณาจารย์และนกัศกึษา 

  3.1.3. งานทนุและความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ 

3.1.3.1. ทนุโครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาระยะสัน้: นายวรงค์ วงศ์ลงักา 

นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิได้รับคดัเลือก

เพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาตจิงชิง (National Chung Hsing 

University) ประเทศไต้หวนั โดยจะเดนิทางไปประมาณต้นเดือนกนัยายน 2552 นี ้ 

3.1.3.2. ทนุรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS: สาขาวิชาพืชไร่ 

ได้รายงานผลการศกึษาของผู้ รับทนุท่ีกําลงัศกึษาระดบัปริญญาโท จํานวน 3 ราย มายงัคณะ และได้

จดัสง่ไปยงักองวิเทศสมัพนัธ์ เพ่ือรายงานให้กบัสํานกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(สพร.) แล้ว 
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3.1.3.3. ทนุโครงการเครือขา่ยเชิงกลยทุธ์เพ่ือการผลติและพฒันาอาจารย์ใน

สถาบนั อดุมศกึษา: นางภษิูตา ได้แจ้งท่ีประชมุทราบถึงขัน้ตอนการรายงานผลการดําเนินงาน รายงาน

การเงิน ฯลฯ ของผู้ รับทนุประเภททนุวิจยัหลงัปริญญาเอกวา่ จะต้องนําสง่ไปยงัศนูย์บริหารงานวิจยั 

เน่ืองจากทนุดงักลา่วมีการเรียกเก็บคา่ Overhead charge จากมหาวทิยาลยั ดงันัน้ หากผู้ รับทนุจะสง่

รายงานขอให้สง่มายงังานวจิยัฯ เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

  3.1.4. ฐานข้อมลูงานวิเทศสมัพนัธ์: ขณะนี ้งานวิเทศสมัพนัธ์ ได้นําข้อมลูกิจกรรมและ

ข่าวสารด้านทุนการศึกษา การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ฯลฯ ขึน้เว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี 

http://web.agri.cmu.ac.th/ira/ เพ่ือเผยแพร่ให้บคุลากร นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปได้รับทราบ 

  3.1.5. งานเลขานกุารคณบดี ประสานงานในการจดัตารางนดัหมาย เปิด E-mail /    

E-office เพ่ือนําเสนอคณบดี จองบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ทําแบบขออนมุตัแิละรายงานการเดนิทางไป

ราชการ และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืนหน้า    

ผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2552 ดงันี ้

โครงการวิจยัท่ีดําเนินการอยู่ จํานวน 26 โครงการ งบประมาณรวม 37,437,339.50 

บาท และมีโครงการท่ีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม จํานวน 1 โครงการ จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

5,550,000 บาท ดงันัน้ โครงการวิจยัท่ีหน่วยงานบริหารจดัการงบประมาณ ทัง้สิน้ จํานวน 27 โครงการ 

งบประมาณรวม 42,987,339.50 บาท แบง่ออกตามแหลง่ทนุ ดงันี ้

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

11 สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

             รวมทัง้สิน้ 27 42,987,339.50 

 
 3.3 งานบริหารงบประมาณเงนิรายได้   
  นางสาวสายฝน วงศ์สวุรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถนุายน 2552 มี

รายละเอียดดงันี ้

  การจดัเก็บเงินคา่ Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข 

  1)  ในเดือนมิถนุายน มีการจดัเก็บคา่ Overhead Charge จํานวน 5 โครงการ  รวมเป็นเงิน 

930,814.25 บาท โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้

   -  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  297,491.77  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 350,027.85  บาท   

   -  ภาควิชาฯ  283,294.63  บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตัง้แต่เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2552 จํานวน 40 โครงการ เป็นเงินทัง้สิน้ 

2,216,735.70 บาท แบ่งเป็นสว่นของมหาวิทยาลยั จํานวน 674,209.16 บาท สว่นของคณะฯ จํานวน 

860,452.02 บาท และสว่นของภาควิชา จํานวน 682,074.52 บาท 

  2)  ในเดือนมิถนุายน ยงัไมมี่การจดัเก็บเงินหมวดพิเศษ ก/ข 

โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตัง้แต่เดือนตลุาคม - มิถนุายน 2552 จํานวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 798,170.50 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลยัฯ จํานวน 205,985.65 บาท ส่วนของคณะฯ 

จํานวน 195,985.15 บาท สว่นของภาควิชา จํานวน 396,199.70 บาท 

  การนําสง่เงินรายได้ 

  1)   มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนมิถนุายน 2552 จํานวนทัง้สิน้ 416,209.07 บาท 

แบง่ได้ดงันี ้

    1.1 สว่นของงานวิจยั รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 351,777.85 บาท แบง่เป็น 

    -  คา่ Overhead Charge จํานวน 350,027.85 บาท  

    -  คา่วารสารเกษตร จํานวน 1,750.- บาท  

    1.2 สว่นของงานบริการวิชาการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 64,431.22 บาท แบง่เป็น  

    -  คา่เช่าเคร่ืองมือ/เช่าห้องปฏิบตักิารกลาง จํานวน 1,200.- บาท  

    -  กาดหมัว้เกษตร  

    -  เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 61,191.22 บาท   

    -  คา่บาร์โค้ต  จํานวน 1,450.- บาท  
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    -  ฝึกอบรม จํานวน 590.-  บาท 

โดยมียอดรายได้รวมสะสมตัง้แต่เดือนตลุาคม – มิถุนายน 2552 เป็นเงินทัง้สิน้ 1,857,775.52 บาท 

แบง่เป็นสว่นของงานวิจยั จํานวน 1,036,702.64 บาท และงานบริการวิชาการ จํานวน 821,072.88 บาท  

 
 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
  นายมานพ เปีย้พรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดงันี ้

 3.4.1 เว็บไซต์ของงานวิเทศสมัพนัธ์ ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว และได้ให้ นางภูษิตา           

คําฝัน้ ดําเนินการตอ่ในสว่นท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

 3.4.2 เว็บไซต์วารสารเกษตร ได้ดําเนินการประสานงานกบัศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของคณะฯ แล้ว แตท่างเจ้าหน้าท่ีของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งวา่จะเป็นผู้ ดําเนินการให้เอง 

 3.4.3 รายงานข้อมลูตวัชีว้ดั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

  3.4.3.1 รายงานข้อมูลท่ี กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย ขอข้อมูล

ประกอบความต้องการกรอบอตัรากําลงัสายวิชาการ (อาจารย์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 

2553 ซึง่ได้รายงานข้อมลูดงันี ้

  1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ใน

ระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิจํานวน 55 เร่ือง 

  2.  เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั 

จํานวน 87,870,417 บาท 

  3.  อาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์

ภายในและภายนอกสถาบนั จํานวน 86 คน 

  4.  บทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานข้อมลูระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิจํานวน 47 เร่ือง 

  5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ             

อนสุทิธิบตัร (ไมมี่) 

 ข้อมลูท่ีได้รายงานไปให้ กองแผนงาน สํานกังานมหาวิทยาลยั เป็นข้อมลูเฉพาะของ

อาจารย์และนกัวิจยั ซึง่นกัวิจยั หมายถึง ตําแหน่งนกัวิจยัโดยตรงไมใ่ช่หมายถึงนกัวิชาการเกษตร 

  3.4.3.2 รายงานข้อมูลให้กับศูนย์บริหารงานวิจัย เป็นข้อมูลเก่ียวกับ

โครงการวิจยัท่ีมีความร่วมมือกบัภาคการผลติ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 – 2551 ทัง้หมด 9 โครงการ 

  3.4.3.3 งานแผนงาน ประกนัคณุภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของคณะฯ ได้ขอข้อมลูประกอบตวัชีว้ดัติดตามประเมินผล แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี ของคณะฯ รอบ 9 

เดือน (ตลุาคม 2551 – มิถนุายน 2552) ยงัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการ 
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3.4.4 สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อ

การตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ ขัน้ตอนท่ี 2” วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสขุุม อศัเวศน์     

คณะเกษตรศาสตร์ มช. มีรายละเอียดดงันี ้
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
 จากการประเมินมีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการ

ตีพิมพ์ในระดบันานาชาต”ิ ทัง้หมด 22 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมด 18 คน คดิเป็นร้อยละ 81.82% 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.78% อายขุองผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่

อยูร่ะหวา่ง   20 - 30 ปี คดิเป็นร้อยละ 61.11% รองลงมาเป็นผู้ มีอายรุะหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

22.22% สถานะของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาร้อยละ  83.33% โดยเป็นนกัศึกษา

ปริญญาเอก 61.11% และนักศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 22.22% ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่มี

ตําแหน่งทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ  88.89% และส่วนใหญ่สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิร้อยละ 61.11%  

 
ส่วนที่ 2 ความคดิเหน็เก่ียวกับการฝีกอบรมเชิงปฏิบัตกิารฯ 
 เกณฑ์ในการให้คะแนน (คา่เฉลี่ย) ดงันี ้

  คา่คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.00 หมายถงึ  เห็นด้วยระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ  เห็นด้วยระดบัมาก 

  คา่คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถงึ  เห็นด้วยระดบัปานกลาง 

  คา่คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถงึ  เห็นด้วยระดบัน้อย  

 

 จากผู้ ตอบแบบประเมิน มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับหัวข้อเนือ้หาการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบตักิารฯ ในระดบัเห็นด้วยมาก (คา่เฉลี่ย = 3.33) หวัข้อการจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการฯ มีความ

คดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 3.02) ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ความเข้าใจก่อน  การฝึกอบรมฯ 

อยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย = 2.22) ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับหลงัการฝึกอบรม ของผู้ตอบแบบ

ประเมิน อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 3.22) และผู้ เข้าตอบแบบประเมิน จะนําความรู้จากการฝึกอบรม 

ไปพฒันาการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดบันานาชาต ิอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 3.28) และในสว่น

หวัข้อความคดิเห็นเก่ียวกบัวิทยากร ผู้ตอบแบบประเมิน มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (คา่เฉลี่ย = 3.34) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดฝึกอบรมสําหรับการเขียน Paper ให้นักศึกษาเพื่อการอบรมและ         

ฝึกปฏิบตักิารเขียน Paper เสมือนจริง 

2. อยากให้ทางคณะฯ จดัให้มีกลุ่มท่ีปรึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสําหรับปรึกษาและตรวจ

แก้ไข Paper เพ่ือให้นกัศึกษาท่ีผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติและทางคณะฯ จะได้

จํานวน Paper   เพ่ือนําไปประเมินถึงผลงานของคณะฯ ได้อยา่งบรรลเุป้าหมาย 

3. ควรมีการจดัฝึกอบรมให้บอ่ยมากขึน้ เพ่ือจะได้มีศกัยภาพในการเขียนมากขึน้ 

4. ควรมีเอกสารท่ีบรรยาย หรือตวัอยา่งของการเขียน Paper แจกผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ 

5. น่าจะมีเจ้าของภาษาที่คอยช่วยดแูลเร่ืองการเขียน Paper 

6. อยากให้มีการจดัอบรม การใช้โปรแกรม End Note ในการเขียนอ้างอิง และเทคนิค

การเขียนจดหมายโต้ตอบกบัผู้ตรวจบทความ 

 

3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  
นางลาลติยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดงันี ้

3.5.1 ด้วย สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) แจ้งประกาศรับสมคัรข้อเสนอ

โครงการวิจยั เพ่ือเสนอขอรับการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2554 โดยกําหนดสง่ข้อเสนอ

โครงการได้ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 โดยกําหนดเง่ือนไขการจัดส่งข้อเสนอโครงการ คือ หัวหน้า

โครงการต้องดําเนินการส่งข้อเสนอฯ แบบ Online ผ่านระบบ NRPM และจัดส่งข้อเสนอตาม

แบบฟอร์มท่ีกําหนดจํานวน 8 ชดุ ผา่นมายงังานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวนัท่ี 

25 สงิหาคม 2552 เพ่ือดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

3.5.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัย    

รุ่นใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2552 โดยสามารถส่งข้อเสนอได้จนถึงวันท่ี 7 กันยายน 2552 มี

หลกัเกณฑ์การสมคัรขอรับทนุ ดงันี ้

o นักวิจัยต้องจัดตัง้กลุ่มวิจัยท่ีประกอบไปด้วยนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 คน โดย

กําหนดให้นกัวิจยัรุ่นใหม่ ท่ีสําเร็จการศกึษาและกลบัมาปฏิบตัิงาน มช. ไม่เกิน 3 

ปี จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 คน   

o งบประมาณตอ่โครงการไมเ่กิน 100,000 บาท  

o ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี 

o ให้นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานวันวิชาการ มช. เม่ือสิน้สุด

โครงการ 
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โดยประธานเสนอให้ประสานงานนกัวิจยัรุ่นใหม่ จํานวน 2 ท่าน เพ่ือพิจารณาจดัทําข้อเสนอโครงการ 

คือ อ.ดร.ฉนัทลกัษณ์ ตยิายน และ นางสาวกนกวรรณ  ศรีงาม 

3.5.3 สืบเน่ืองจากการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ภายใต้

แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 จงึขอสรุปรายละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้

ลาํดับ ช่ือโครงการ งบประมาณรวม โครงการวจัิยเดี่ยว 

1 ระบบการผลติข้าวเพื่อสขุภาพ          78,224,674.00  28 เร่ือง 

2 ลําไยคณุภาพและปลอดภยั          52,329,830.00  13 เร่ือง 

3 

การจัดการความรู้เ พ่ือการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์โคขาวลําพูนของเกษตรกรใน 8 

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน          18,543,070.00  6 เร่ือง 

4 
การพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าเพ่ือความ

ปลอดภยัของผู้บริโภคและสิง่แวดล้อม          10,916,984.00  10 เร่ือง 

           160,014,558.00  57 เร่ือง 

 

3.5.4 มีการส่ง (ร่าง) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) กับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้แก่มหาวิทยาลยัพิจารณา

ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา โดยเน้นความร่วมมือทางวิชาการ และให้มีการศกึษา ค้นคว้า วิจยั 

เพ่ือพฒันาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภมูิปัญหาของชมุชนและท้องถ่ิน ในเชิงธุรกิจ โดย

มี รศ.ดร.พิทยา สรวมศริิ เป็นผู้ประสานงานหลกั 

3.5.5 จํานวนโครงการวิจยัท่ีดําเนินการผ่านหน่วยงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม และ

มิถนุายน 2552 ดงันี ้

• วช. 6 โครงการ (อ.จามจรีุ,อ.จิรวรรณ,อ.พิทยา,อ.มตัตกิา, อ.โชค ,อ.เพทาย)  

• สกว. 2 โครงการ (อ.ชยัวฒัน์ คปก., อ.อารี (แก้ไขเงินสมทบเข้ากองทนุฯ) 

• IRPUS 5 โครงงาน (อ.สงวนศกัดิ(์2 โครงการ),อ.เกวลนิ (2 โครงการ),อ.พิชยั) 

• สกอ. เครือขา่ยบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน 1 โครงการ (อ.พิชยั) 

• กรมการค้าตา่งประเทศ 2 โครงการ (อ.พิทยา) ทําหนงัสือมอบอํานาจ 

• องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่ 1 โครงการ (คณุชินกฤต) ทําหนงัสือมอบ

อํานาจ 
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3.5 งานวารสารเกษตร  
 น.ส.ธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย ได้รายงานความคืบหน้าจดัทําวารสารเกษตร ดงันี ้

1. วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 2 มิถนุายน 2552 ได้ดําเนินการจดัพมิพ์แล้วเสร็จ

ตามกําหนดเวลา และสง่ไปยงัสมาชิกวารสารเกษตรเรียบร้อยแล้ว 

2. วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 2 ตลุาคม 2552 มีบทความท่ีพร้อมจะตีพิมพ์อยู่

จํานวน 11 เร่ือง และคาดวา่จะมีเร่ืองเพิ่มมากขึน้ก่อนถงึเดือนกนัยายน 2552 นี ้

 

บรรณาธิการวารสารเกษตร ได้เสนอเร่ืองให้ประธานพิจารณา เก่ียวกับการจัดทํา

วารสารเกษตร ดงันี ้

 1. ปัญหาการจดัเก็บรักษาวารสารเกษตร เน่ืองจากปัจจบุนัมีวารสารเกษตรคงเหลือ

ฉบบัปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 25 รวมจํานวนทัง้สิน้ 5,145 เล่ม จึงทําให้เกิดปัญหา สถานท่ีจัดเก็บและการเก็บ

รักษาเน่ืองจากมีจํานวนมากเกินไป ซึ่งประธานฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้มีการประชาสมัพนัธ์

การบริจาควารสารคงเหลือดงักล่าว ตัง้แต่ฉบบัปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 20 ในเว็ปไซด์คณะฯ โดยผู้สนใจสามารถ

มารับได้ด้วยตนเอง และให้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอง 

 2. การเพิ่มจํานวนสมาชิกวารสารเกษตร เน่ืองจากจํานวนสมาชิกวารสารเกษตรใน

ปัจจุบนัมีจํานวนน้อย บรรณาธิการจึงขอเสนอให้นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาเป็นสมาชิกวารสาร

เกษตร โดยกําหนดให้สมคัรสมาชิกในวนัลงทะเบียน โดยประธานได้รับเร่ืองไว้เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 3. สืบเน่ืองจากการประชมุหน่วยงานครัง้ท่ี 8/2552 กองบรรณาธิการขอติดตาม เร่ือง

การขอพิจารณาเพิ่มจํานวนหน้าและภาพสีของวารสารเกษตร โดยประธานฯ รับทราบและจะ

ดําเนินการปรึกษาหารือกบับรรณาธิการวารสารเกษตรตอ่ไป 
 

3.6 งานบริการทั่วไป   
นายทวี  จนัทรมลู  ได้รายงานปัญหาและอปุสรรคในการทํางาน และรายงานผลการ

ทํางาน ดงันี ้

  3.7.1  ยงัคงพบปัญหาการลงนามในเช็คของท่านคณบดี ลายมือช่ือไม่เหมือนเดิมทํา

ให้เบกิเงินไมไ่ด้ 

  3.7.2 ดําเนินการด้านงานตดิตอ่ประสานงานด้านเอกสาร สว่นของหน่วยงาน/ภาควิชาตา่งๆ 

  3.7.3  ตดิตอ่ประสานงานระหวา่งคณะฯ และสถาบนัภายนอก เช่น ศนูย์บริหารงานวิจยัฯ 

  3.7.4  ตดิตอ่กบัธนาคาร เร่ือง การทําธุรกรรมทางการเงิน 

 

 






