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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายที่มุงเนนใหมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางองคความรู
ใหม ในการนํามาพัฒนาประเทศ ในระยะที่ผานมาคณะเกษตรศาสตร ไดมีการผลิตผลงานวิจัยเปน
จํานวนมาก แตยังไมมีการประมวลศักยภาพของโครงการวิจัยในเชิงวิเคราะห ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงเปนการศึกษาวิเคราะหศักยภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนิน
การในป 2544-2546 มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงศักยภาพของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร
ในชวง 3 ปที่ผานมา (2544-2546) เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการ
ศึกษาดานการวิจัยของคณะฯ
และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตรตอไป วิธีการดําเนินการศึกษา ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางโครงการวิจัยที่ดําเนินการในป
2544-2546 จํานวน 247 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 266 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.9 โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตนจากฐานขอมูล MIS ดานการวิจัยของคณะ และออกไปสัมภาษณหัวหนา
โครงการหรือนักวิจัยหลักของโครงการเพิ่มเติมโดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง
และทดสอบความเที่ยงของเนื้อหาจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิแลว แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ
คือ ระดับคณะและระดับภาควิชา/หนวยงาน โดยศึกษาขอมูลทั้งหมด 4 สวน เกี่ยวกับสถานภาพ
โครงการวิจัย ขอมูลนักวิจัย ขอมูลนักวิจัยรวมและที่ปรึกษาโครงการ และขอมูลผูชวยนักวิจัย
ไดผลของการศึกษาสรุปไดดังนี้
จากการศึกษา พบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญมีลักษณะเปน
โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการเชิงบูรณาการที่มีการทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ นักวิจัยของคณะเกษตรศาสตรเปนผูที่มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณเพื่อการ
วิจัยทั้งจากแหลงทุนงบประมาณแผนดินและทุนจากแหลงทุนภายนอก
เมื่อพิจารณาถึงการใชประโยชนจากผลงานวิจัย พบวา มีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่
ประชุมระดับชาติจํานวน 157 ครั้ง และระดับนานาชาติ จํานวน 64 ครั้ง และนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ จํานวน 130 เรื่อง และวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 30 เรื่อง ในสวนของการ
เชื่อมโยงงานวิจัยกับงานการเรียนการสอน ไดนําเอาผลงานวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน
มากถึง 333 กระบวนวิชา คิดเปน รอยละ 74.9 สวนใหญจะเปนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท และมีการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตําราบางบท จํานวน 51 โครงการและตําราทั้ง
เลม จํานวน 3 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีการนํานักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมวิจัย เชน เปนผู
ชวยนักวิจัย หรือกําหนดใหงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ โดยมีการพัฒนาทักษะให
กับผูชวยนักวิจัยโดยการสงไปประชุมหรือดูงานในสาขาที่เกี่ยวของ หรือการสงไปเสนอผลงานทั้งใน
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ระดับชาติและระดับนานาชาติ เปนตน ผลงานวิจัยจํานวนมากที่นําไปถายทอดเทคโนโลยีในหลายรูป
แบบ โดยกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยีมากที่สุดคือ กลุมเกษตรกร
เมื่อศึกษาดานนักวิจัยจะพบวา นักวิจัยสวนใหญจะเปนกลุมที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ซึ่งถือเปน
กลุมอาวุโสเปนผูที่ประสบการณดานการทํางานวิจัยคอน ขางสูง กลุมนี้จะมีศักยภาพในการแสวงหา
โครงการขนาดใหญที่มีงบประมาณรวมคอนขางสูง และสวนใหญจะทํางานวิจัยเองโดยไมมีที่ปรึกษา
นับเปนกลุมสําคัญที่อาจจะสงผลกระทบตองานวิจัยของคณะเมื่อมีการเกษียณอายุราชการในอีก
5-10 ปขางหนา
หากจะพิจารณาถึงภาพรวมของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร จะพบวามีการดําเนินงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรงานวิจัยของชาติในเกือบทุกดาน ที่พบมากที่สุดคือ ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดานการแขงขันสินคาเกษตรมากที่สุด นอกนั้น จะมีความสอด
คลองกับยุทธศาสตรอื่นๆ กระจายออกไป สวนการศึกษาในระดับภาควิชา/หนวยงาน พบวา ภาควิชา
ที่มีกิจกรรมวิจัยเกือบทุกดานมากที่สุด จะพบในกลุมภาควิชาที่เกี่ยวกับพืช และสัตวเปนสวนใหญ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. คณะควรมี ก ารปรับปรุง ยุทธศาสตรดานการวิจัยและแผนแมบทการวิจัยของคณะให
เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. คณะเกษตรศาสตร ควรมีการวางแผนการพัฒนานักวิจัยรุนใหมขึ้น เพื่อรองรับการ
เกษียณอายุราชการของนักวิจัยระดับอาวุโส ในอีก 5 – 10 ปขางหนา
3. สงเสริมใหนักวิจัยรุนเยาว เขาไปมีสวนรวมในการทํางานวิจัยกับคณาจารยอาวุโสเพื่อ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัย
4. สงเสริมใหเกิดเครือขายดานการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้น
5. สรางความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และความรวมมือกับหนวยงานตาง
ประเทศเพื่อนํามาซึ่งการทํางานวิจัยรวมกัน
6. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว
เอื้ออํานวยตอกิจกรรมวิจัย เชน การลดขั้นตอนในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการทํางาน สนับสนุนดานบุคลากรดูแลงานวิจัยของคณะ รวมถึง
อุปกรณและเครื่องวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัย
7. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัย เชน งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาโครงการใหม
การสนับสนุนใหมีการเสนอผลงานวิจัย
การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ เปนตน
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8. มีการจัดทําทะเบียนผูชวยนักวิจัย เพื่อพัฒนาผูที่มีมีความรูและความสามารถซึ่งไดรับการ
ฝกทักษะในการทํางานมาระดับหนึ่งเขาสูกระบวนการวิจัย จะชวยใหเกิดการประหยัด
ทรัพยากรและเวลาในการทํางานวิจัย ซึ่งจะทําใหงานวิจัยมีความแข็งแกรงขึ้น
9. สนับสนุนใหมีการพัฒนานักศึกษาเขาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมวิจัย เชน เปนผูชวย
นักวิจัยในโครงการ เพื่อเรียนรูประสบการณ และพัฒนาทักษะในการทํางาน หรือกําหนด
ใหงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ เปนตน
10. คณะฯควรสนับสนุนภาควิชาที่มีโครงการวิจัยนอย ใหมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
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4.7 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม …………...
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามประเภทของโครงการวิจัย…………………….. 26
4.8 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลการวิจัยไปใชเปนกระบวน………….
วิชาการเรียนการสอน……………………………………………………………………… 27
4.9 จํานวนรอยละของกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ไปใชใน…………
การเรียนการสอน จําแนกตามระดับของกระบวนวิชาการเรียนการสอน…………………. 28
4.10 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี……. 29
4.11 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม …………..
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยี….. 30
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4.12 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม………………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามผลงานวิจัยที่นําไปเขียนเปนตําราเรียน…………. 31
4.13 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม………………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการ………………..
ประชุม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ………………………………….…………………….. 32
4.14 รอยละของจํานวนครั้งของโครงการวิจัยที่เคยเสนอผลงานในที่ประชุม…จําแนก..…………
ตามระดับของการเสนอผลงาน……………………………………………………………… 33
4.15 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………..
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทั้ง……………….
ระดับชาติและนานาชาติ…………………………………………………………………….. 34
4.16 จํานวนรอยละของผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพในในวารสารระดับชาติและนานาชาติ………..
จําแนกตามจํานวนเรื่องที่ตีพิมพ……………………………………….……………………. 35
4.17 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการประเมินผลงานวิจัย………………………… 36
4.18 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการดําเนินงานภายใตแผนแมบท……………….
การวิจัยของคณะเกษตรศาสตร……………………………………………………………… 37
4.19 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม …………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการดําเนินงานที่สอดคลองกับ…………………..
ยุทธศาสตรการวิจัยระดับชาติ ……………………………………………………………. 39
4.20 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามโครงการที่ขอจดทะเบียนทรัพยสิน………………
ทางปญญา………………………………………………………………………………….. 41
4.21 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามเพศของนักวิจัย………………………………… 42
4.22 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามอายุของนักวิจัย………………………………… 43
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4.23 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามวุฒิการศึกษาของนักวิจัย..……………………..
4.24 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัย……………….
4.25 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด……………..
4.26 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม และ………………
จํานวนนักวิจัยรวม…………………………………………………………….…………….
4.27 จํานวนรอยละของจํานวนนักวิจัยรวม จําแนกตามสังกัดของนักวิจัยรวม…..…………….
4.28 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยและ……………….
สังกัดของที่ปรึกษา…………………………………………………………………………..
4.29 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามผูชวยนักวิจัยในโครงการ……….………………..
4.30 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามจํานวนผูชวยนักวิจัยในโครงการและ…………..
ระดับการศึกษา………………………………………………………………………………
4.31 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามลักษณะงานที่ผูชวยนักวิจัยปฎิบัติ..……………
4.32 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการเขารวมประชุมหรือฝกอบรมเพื่อ……………
พัฒนาทักษะในการทํางานของผูชวยนักวิจัย…………………………….………………….
4.33 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามจํานวนโครงการที่เคยสงผูชวยนักวิจัย………….
ไปเสนอผลงานในที่ประชุม และระดับของการเสนอผลงานวิจัย….…………………………
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4.34 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามความพึงพอใจของหัวหนาโครงการ……………
หรือนักวิจัยหลักของคณะเกษตรศาสตร ตอการทํางานของผูชวยนักวิจัย………………….
มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………………………………………………………………. .
4.35 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามเวลาที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติในโครงการ…………
4.36 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามปญหาและอุปสรรคที่พบจากการ………………
ทํางานของผูชวยนักวิจัย…………………………………………………………………….
4.37 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามสถานภาพการเปนหัวหนาโครงการ…………….
และสังกัดของหัวหนาโครงการ…รายภาควิชา/หนวยงาน..…………………….…………..
4.38 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการวิจัย รายภาควิชา………..
/หนวยงาน……………………………………………………………………………………
4.39 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามงบประมาณรวม รายภาควิชา/หนวยงาน..…….
4.40 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………..
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามลักษณะของโครงการ รายภาควิชา/หนวยงาน…
4.41 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ..
ในป 2544-2546 จําแนกตามผลการดําเนินงานวิจัย รายภาควิชา/หนวยงาน………………
4.42 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………..
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามแหลงทุนวิจัยที่ไดรับ รายภาควิชา………………
/หนวยงาน……………………………………………………………………………….…..
4.43 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามประเภทของโครงการวิจัย รายภาควิชา………..
/หนวยงาน…………………………………………………………………………………..
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4.44 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามจํานวนกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัย…………..
ไปใชในการเรียนการสอน รายภาควิชา/หนวยงาน………………………………………….
4.45 จํานวนรอยละของกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ไปใชใน………….
การเรียนการสอน จําแนกตามระดับของกระบวนวิชาการเรียนการสอน รายภาค………..
วิชา/หนวยงาน………………………………………………………………………………
4.46 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม……………..
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี………
รายภาควิชา/หนวยงาน..……………………………………………………………………
4.47 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่นําผลงานไปถายทอดเทคโนโลยี…
จําแนกตามรูปแบบของการถายทอด รายภาควิชา/หนวยงาน…………………………….
4.48 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยี……
รายภาควิชา/หนวยงาน..……………………………………………………………………
4.49 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารา……………
รายภาควิชา/หนวยงาน……..………………………………………………………………
4.50 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม…………….
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุม…………
ประชุม รายภาควิชา/หนวยงาน..……………………………………….………………….
4.51 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการวิจัยในป 2544-2546
จําแนกตามระดับของการนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุม รายภาควิชา/หนวยงาน..……
4.52 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร………………
รายภาควิชา…………….…………………………………………………………………..
4.53 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ……………
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จําแนกตามระดับของการตีพิมพผลงานวิจัยใน…………….
วารสาร รายภาควิชา/หนวยงาน……………………………………………………………
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4.54 จํานวนรอยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพในในวารสาร จําแนกตามจํานวนเรื่องของ…………
การตีพิมพ รายภาควิชา/หนวยงาน……………………………………………………..…..
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ในปจจุบัน รัฐบาลไดใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดองคความรู
สาขาตางๆ มาแกไขปญหาและพัฒนาประเทศชาติ โดยมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) ขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ , 2545) ซึ่งไดวางกรอบ
แนวคิด นโยบายและแนวทาง ตลอดจนวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัยไวอยางชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางในการวิจัยใหไดองคความรูที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศทั้งระดับชุมชน
ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนําไปสูเปาหมายตามนโยบายดังกลาว รัฐบาลจึงไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรการวิจัยระดับชาติดานตางๆ ขึ้น จํานวน 5 ยุทธศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2545) ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตร ดานความมั่นคงของชาติ การดําเนินงาน และอํานวยความยุติธรรม
2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม
การแกไขปญหาความยากจนและการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับจังหวัด เพื่อมุงเนนการแกไข
ปญหาและการพัฒนาในระดับทองถิ่นไดอยางถูกตองและตรงตามเปาหมาย
ในสวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีนโยบายใหการสนับสนุน
การทํางานวิจัยมาอยางตอเนื่อง ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 (2545-2549) มหาวิทยาลัยมี
วิสัยทัศนที่มุงเนนงานวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการและการพึ่งพาตนเอง (สาระสําคัญ
สรุป รายงานการดําเนินงานประจําป 2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนา 10) มีการกําหนดนโยบาย
ทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจน เพื่อนําไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนดัง
กลาว พรอมทั้ง กําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยขึ้น 6 ยุทธศาสตร เพื่อเปน
แนวทางการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
2. พัฒนาความพรอมของปจจัยตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
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3. สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัย
4. กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสําเร็จ
การศึกษา
5. สงเสริมใหขาราชการ/พนักงานทําการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนางาน
6. มีกลไกความรับผิดชอบ (responsibility) และรับผิดชอบ (accountability)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากมีพันธกิจดานการพัฒนางานการเรียน
การสอนแลว ยังไดใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยมาอยางตอเนื่อง ทั้งดานการจัดสรรงบประมาณ
ของหนวยงานเพื่อการทําวิจัย
ดานการสนับสนุนวัสดุหรือครุภัณฑวิทยาศาสตรเพื่อการทดลอง
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยคณะฯ ไดจัดตั้งหนวยงานบริการงาน
วิจัยและพัฒนา ขึ้น ตั้งแตป 2529 เปนตนมา เพื่อเปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนการบริหารงาน
วิจัยของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร ยังมีศูนยภายในและสถานีวิจัยที่เปน
หนวยสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ จํานวน 7 ศูนย 1 สถานี (รายงานประจําป 2546, คณะ
เกษตรศาสตร) ประกอบดวย
1. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
2. ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
3. ศูนยวิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
4. ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
5. ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
6. ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
7. ศูนยเรียนรูตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
8. สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ซึ่งการทํางานของแตละศูนย/สถานี จะมีงานบริการงานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยประสาน
งานกลาง ใหเกิดความเชื่อมโยงในการทํางานของแตละหนวยรวมกัน
จากสถิติผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ป 2542-2546 พบวา คณะเกษตรศาสตร ไดรับ
งบประมาณเพื่อการวิจัย จํานวน 35.8, 36.7, 43.6, 77.7, และ 80.9 ลานบาท (ตามลําดับ) (รายงาน
โครงการวิจัย ประจําป 2542, 2543, 2544, 2545 และ 2546 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา คณะ
เกษตรศาสตร) ซึ่งแสดงใหเห็นวางานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และ
มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณะใหกวาง
ขวางขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ในป
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2549 นี้ คณะเกษตรศาสตร จึงไดกําหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย และพันธกิจการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการทํางานวิจัยของคณะฯ โดยไดระดมความคิดรวมกันระหวางผูบริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารงานวิจัย กําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัย ในระดับคณะขึ้น (รายงานผลการดําเนิน
งาน ประจําป 2546, งานบริการงานวิจัยและพัฒนา, 2546) อยางไรก็ตาม ในระยะที่ผานมาถึงแมคณะ
เกษตรศาสตรจะผลิตผลงานวิจัยออกมาเปนจํานวนมาก แตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังวาผลงานวิจัย
เหลานั้นไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนในรูปแบบใดบาง ซึ่งจากการจัดทําการประกันคุณภาพการ
ศึกษาดานการวิจัยของคณะที่ผานมา ไดประสบปญหาขอมูลการวิจัยที่ยังไมครบถวนสมบูรณและ
ขอมูลบางสวนยังไมชัดเจนเทาที่ควร ถึงแมคณะเกษตรศาสตรจะมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล RIS
ขึ้นมาในระดับหนึ่ง แตขอมูลการวิจัยสวนใหญก็ยังไมไดถูกนํามาประมวลศักยภาพในเชิงวิเคราะห
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงศักยภาพแทจริงของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระยะเวลา 3 ป (2544-2546) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของ
คณะตอไป
และเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบถึงศักยภาพงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ในชวง 3 ปที่ผานมา (25442546)
2. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรตอไป
3. เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาศักยภาพของโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรทั้งหมดที่
ดําเนินการในป พ.ศ. 2544 – 2546
1.4 คํานิยามศัพท
การวิจัย
หมายถึง

การศึกษา คนควา วิเคราะห หรือทดสอบอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ
หรือวีธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้ง กฎ ทฤษฎี
หรือแนวทางในการปฏิบัติ
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โครงการวิจัย
หมายถึง
โครงการวิจัยที่คณาจารย/นักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติ
งบประมาณใหดําเนินการวิจัย
แหลงทุนวิจัย
หมายถึง
หนวยงานที่เปนผูอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการวิจัย ทั้งจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณภายนอก
แหลงทุนจากหนวยงานอื่นๆ ในประเทศ
หมายถึง
ทุนวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัย ที่ไมใชจาก
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณจากภาคเอกชน
และงบประมาณจากแหลงทุนตางประเทศ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.), สํานักงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มูลนิธิ
โครงการหลวง, สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), สํานักงานกอง
ทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือหนวยงานที่มีลักษณะ
เดียวกัน เปนตน
แหลงทุนจากมหาวิทยาลัย
หมายถึง
ทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
แหลงทุนจากงบประมาณแผนดิน
หมายถึง
ทุนวิจัยที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง กรม กองตางๆ
แหลงทุนจากงบประมาณเงินรายได
หมายถึง
โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร หรือ
จากภาควิชา/หนวยงานสังกัดคณะเกษตรศาสตร
แหลงทุนจากตางประเทศ
หมายถึง
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรในตางประเทศ
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แหลงทุนวิจัยภาคเอกชน
หมายถึง
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากองคกรที่ไมใชหนวยงานรัฐบาล และ
ทุนจากตางประเทศ เชน บริษัท หรือหนวยงานอื่นที่เขาขายเดียวกัน

การวิจัยพื้นฐาน
หมายถึง
การศึกษาคนควาเพื่อแสวงหาความรูใหม โดยมิไดมุงหมายนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ
การวิจัยประยุกต
หมายถึง
การศึกษาคนควาเพื่อแสวงหาความรูใหม และมีจุดมุงหมายนําผลการวิจัย
ไปประยุกตใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง
การวิจัยพัฒนา
หมายถึง
การนําผลจากการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตมาศึกษา ใหเกิดระบบงาน
ใหม รูปแบบการผลิตใหม ตนแบบผลผลิตใหม สิ่งประดิษฐ ขบวนการ
กรรมวิธี รูปแบบการผลิตใหม ตนแบบผลผลิตใหม สิ่งประดิษฐ ขบวนการ
กรรมวิธี และการบริการตางๆ
โครงการวิจัยชุดโครงการ
หมายถึง
เปนโครงการวิจัยที่มีโครงการยอยอยูในชุดโครงการเดียวกัน โดยโครงการ
ยอยสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นในตัวภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ มี
เปาหมายใหญรวมกันกับโครงการอื่นๆ ที่อยูภายใตชุดโครงการเดียวกัน ผูที่
รับผิดชอบแตละโครงการวิจัยนั้น เรียกวา “หัวหนาโครงการ” ซึ่งจะตอง
ทํางานประสานกับผูประสานงานและหัวหนาโครงการอื่นๆ อยางใกลชิด
ดังนั้นหัวหนาทีมนักวิจัยที่เสนอรับทุนจะทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ
หมายถึง
โครงการวิจัยที่สรางความเชื่อมโยงของสวนตางๆ ใหเปนเนื้อเดียวกันแลว
เกิดประโยชนสูงสุด และมูลคา/คุณคาเพิ่ม
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โครงการวิจัยเดี่ยว
หมายถึง
โครงการวิจัยที่มีโจทยวิจัยเฉพาะของตนที่สอดคลองกับภารกิจของฝาย
สนับสนุนการวิจัย
สามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นในตัวภายในเวลาที่
กําหนด ผูที่รับผิดชอบโครงการวิจัยลักษณะนี้ เรียกวา “หัวหนาโครงการ”
ซึ่งจะตองทํางานประสานโดยตรงกับฝายสนับสนุนการวิจัยที่โครงการสังกัด
หัวหนาทีมที่เสนอขอรับทุนจะทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการ
การถายทอดเทคโนโลยี
หมายถึง
การฝกอบรม การประชุม/บรรยายใหความรู การจัดเวทีรวมกับชุมชน
การจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน การตีพิมพบทความวิชาการทางหนังสือพิมพ
การเปดใหดูงานในแปลงวิจัยหรือหองปฏิบัติการ
การใชประโยชนงานวิจัย
หมายถึง
การนําผลงานวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน การนําไปเขียนตํารา
การนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนานักศึกษา เชน ให
นักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัย หรือการกําหนดหัวของานวิจัยเปนวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือปญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรี
ปที่ดําเนินการวิจัย
หมายถึง
ปงบประมาณของทางราชการ
นักวิจัย
หมายถึง

ขาราชการสาย ก และสาย ข (วิชาการ) ซึ่งเปนหัวหนาโครงการหรือนักวิจัย
หลัก ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูชวยนักวิจัย
หมายถึง
นักศึกษา หรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนของโครงการ หรือเจาหนาที่ของคณะ
เกษตรศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
กลุมตัวอยางของการศึกษา
กลุมตัวอยางของการศึกษา คือ โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการอยูในป พ.ศ.
2544 – 2546 จํานวน 247 โครงการ โดยแบงการศึกษาตามประเภทของแหลงทุน ดังนี้
-งบประมาณเงินรายได
-งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
-งบประมาณแผนดิน
-งบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ ในประเทศ
-งบประมาณจากตางประเทศ
-งบประมาณจากภาคเอกชน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากทะเบียนโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 25442546
2. ออกแบบสอบถามขอมูลโครงการวิจัยเพิ่มเติมจากหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลัก
ของคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป 2544-2546
3. การสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของจากฐานขอมูล MIS ดานการวิจัยของคณะ
1.6 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS มาทําการวิเคราะห
มีขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดรหัสขอมูล
2. การแจกแจงหาคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบศักยภาพงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร และสามารถนําผลการวิจัยไปเปน
แนวทางในการกําหนดทิศทางงานวิจัยของคณะตอไป
2. ทําใหไดฐานขอมูลการวิจัยที่เปนจริงและสามารถใชสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของ
คณะไดในอนาคต
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจัยของคณะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถกําหนดแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริง

บทที่ 2
งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
งานวิจัยในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) คณะเกษตรศาสตร
ไดกําหนดแนวทางพัฒนางานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มุงเนนใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยในป พ.ศ. 2549 โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย และแผนยุทธศาสตร
การวิจัย ไวดังนี้ (รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2546, งานบริการงานวิจัยและพัฒนา)
2.1 นโยบายและทิศทางการวิจัย คณะเกษตรศาสตร
วิสัยทัศนคณะเกษตรศาสตร
“เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ที่มีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและธุรกิจเกษตร ทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”
พันธกิจดานการวิจัย
- สร า งผลงานวิ จั ย ที่ นําไปสู ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมและการกําหนดนโยบายเพื่ อ การ
พัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
- สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
วัตถุประสงค
1. มุงพัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทั้งในดานพื้นฐาน
และประยุกต
2. มุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเกษตรมาสนับสนุนการวิจัย
3. สงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชนเกษตรกรรม และผูประกอบการโดย
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
4. มุงเนนการวิจัยที่สงประโยชนแกการเรียนการสอนดานการเกษตร การปรับปรุงระบบ
การจัดการเทคโนโลยีและขอมูลการเกษตรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน พรอมทั้ง
การยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร
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2.2 แผนยุทธศาสตรการวิจัย คณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัยออกเปน 2 ดาน ไดแก
ก. แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางการบริหารจัดการ
1. ยกระดับและจัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง
ของหนวยวิจัย และ นักวิจัย
2. นาความพรอมของปจจัยตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย แสวงหาอุปกรณสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น
3. สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) เพิ่ม
ขึ้นเพื่อสรางโครงการขนาดใหญและมีผลตอการสรางประสบการณใหแกนักวิจัยรุนใหม
และสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. สนั บ สนุ น ให มี นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในโครงการวิ จั ย กําหนดให
นักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสําเร็จการศึกษา
สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
5. จัดใหมี “แหลงความคิด” (Think Tank) และมีผูประสานงานโครงการวิจัย (Research
Liaison) เพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
6. ผลักดันใหมีการวิจัยรวมกับหนวยวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
7. สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนใหมีการขึ้นทะเบียนหับหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตรเขาสูมาตรฐานสากล
ข. แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางดานวิชาการ
1. การวิจัยวิทยาศาสตรเกษตรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สรีระวิทยา การปรับปรุงพันธุ และเคมี
เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว ในดานการปรับปรุงพันธุ ระบบการผลิตที่นําไปสู
การลดการใชสารเคมี และคุณภาพผลผลิตที่เปนความตองการของตลาด
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในการตลาดที่แขงขันสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งพืชและสัตว เพื่อสามารถมีการนําไปใชเพื่อการคาที่สามารถแขงขันไดใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ ในดานนี้ตองรวมถึงเทคโนโลยีที่
ปลอดภัยตอผูบริโภคดวย
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3. การวิจัยเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนและสงเสริมงาน
วิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม และผลกระทบของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการฐาน
ขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบการผลิต ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินการอนุรักษความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในสภาพอนุรักษ
ในถิ่น ในสภาพอนุรักษนอกถิ่น และในไรนาของเกษตรกร
4. การวิจัยการเกษตรอินทรียเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตาม
แนวทางการพั ฒ นาอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ กั บการเกษตรและสภาพแวดล อ มที่ ส อดรั บ กั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรภายในทองถิ่นอยางสูงสุด และสนับสนุน
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในทองถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการเกษตรปลอดพิษ การ
เกษตรอินทรีย
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อแกปญหาชุมชนและมีสวนรวมกับชุมชน
สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชน ทั้งนี้ ใหเกิดผลจากการวิจัยในรูปของ
นวัตกรรมที่ชวยแกปญหาของชุมชนนั้นๆ อาทิ นวัตกรรมการผลิตพืชและสัตว นวัตกรรมการลดการ
ใชสารเคมี การรวมกลุมของชุมชนเกษตรเพื่อแกปญหาตัวเอง เนนการใชประโยชนและผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
6. การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายเกษตร
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการวิเคราะหการเกษตรดานนโยบายเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางในการกําหนดนโยบายและการจัดการในระดับตางๆอยางเหมาะสม นโยบายตางๆ
รวมทั้งนโยบายการผลิต ที่ดิน การคาและตลาด สินเชื่อ การจัดองคกร สหกรณ การบริหาร ที่เกี่ยว
เนื่องกับการเกษตรในดานตางๆ
7. การวิจัยเพื่อเพิ่มองคความรูการผลิตทางเกษตรสูมือผูใช
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะการจัดการพืช สัตว และ
แมลงศัตรูพืชที่เปนองคความรูใหมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงบูรณาการ
รวมทั้งการทดสอบเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการสงเสริมเทคโนโลยีเหลานั้นสูมือ
ผูใช
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2.3 แผนแมบทการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยของคณะมีความบรรลุผลตามนโยบายและทิศทางที่กําหนดไว
คณะเกษตรศาสตร จึงไดกําหนดใหมีแผนแมบทการวิจัย รวม 11 แผนแมบท ดังนี้
1. แผนแมบทการวิจัยดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
2. แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
3. แผนแมบทการวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
4. แผนแมบทการวิจัยดานลําไย
5. แผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง
6. แผนแมบทการวิจัยดานธัญพืช
7. แผนแมบทการวิจัยดานผลิตพืช
8. แผนแมบทการวิจัยดานผลิตสัตว
9. แผนแมบทการวิจัยดานเศรษฐศาสตร/สังคม/ธุรกิจเกษตร
10. แผนแมบทการวิจัยดานเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
11. แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 การบริหารงานวิจัย
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยของคณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะ
เกษตรศาสตร จึงไดพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย โดยกําหนดแนวทางไวดังนี้
3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการวิจัย
ปจจุบัน (2546) คณะเกษตรศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบดวยขาราชการ
สาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย จํานวน 113 คน ขาราชการสาย ข ซึ่งเปน
ตําแหนงนักวิชาการ จํานวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน (ขอมูลจากงานการเจาหนาที่ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ซึ่งกลุมบุคลากรสายวิชาการนี้มีความหลากหลายในสาขา
วิชาที่เชี่ยวชาญและมีความชํานาญในแตละกลุมแตกตางกันออกไป บุคลากรเหลานี้จะไดรับการ
สนับสนุนในดานโอกาสพัฒนาขีดความสามารถในการทําวิจัย ทั้งในลักษณะงานวิจัยซึ่งเปนโครงการ
เดี่ยวรายบุคคล หรือ ลักษณะของกลุมวิจัยหรือหนวยวิจัย ตลอดจนการพัฒนาเครือขายวิจัยกับ
องคกรภายนอกคณะ ในลักษณะงานวิจัยแบบบูรณาการ ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่คณะไดดําเนินการ
ในการระดมทรัพยากรบุคคลเพื่อการวิจัย
รวมถึงสวนของการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นักวิจัย เชน การจัดฝกอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากแหลงทุนตางๆ การ
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ฝกอบรมการเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารตางประเทศ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดของคณะเพื่อเปนทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม เปนตน
3.2 การพัฒนาดานอุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่วิจัย
ครุภัณฑวิทยาศาสตร ในภาควิชาและศูนยวิจัยตางๆ นับเปนอุปกรณพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร ในระยะที่ผานมาคณะฯมีความพรอมของอุปกรณสนับสนุน
สวนนี้อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร ไดมีแผน
จัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม โดยไดมีแผนพัฒนาหองปฏิบัติการกลาง ตั้งแตป 2540 เปนตนมา ทั้งในสวน
ของครุภัณฑขนาดใหญและระบบการที่เอื้ออํานวย จนปจจุบัน (2546) คณะเกษตรศาตร มีความ
พรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตร ที่จะสนับสนุนงานวิจัยอยูในระดับดี นอกจากการ
จัดหาเพิ่มโดยวงเงินงบประมาณปรกติแลว ยังพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตาง
ประเทศที่ใหการสนับสนุนดานครุภัณฑเพื่อการวิจัยจํานวนมาก ซึ่งครุภัณฑทั้งหมดไดติดตั้งไวที่หอง
ปฏิบัติการกลาง เพื่อใหบริการสนับสนุนงานวิจัย และงานการเรียนการสอนของคณะฯ ขณะเดียวกัน
หองปฏิบัติการกลางไดมีการพัฒนาระบบการใหบริการที่เอื้ออํานวยตอผูใชบริการซึ่งประกอบดวย
คณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร รวมถึงหนวยงานภายนอกดวย
ในสวนของสถานที่วิจัย ในอดีตที่ผานมา คณะเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนากลุมวิจัย
ที่มีศักยภาพขึ้นเปนองคกรที่มีสถานะเทียบเทาภาควิชา มีหนาที่สนับสนุนการฝกงานนักศึกษา การ
วิจัยของคณาจารย นักวิชาการ และการบริการวิชาการแกชุมชน ในปจจุบัน คณะเกษตรศาสตรมี
ศูนยและสถานีฯ รวมทั้งสิ้น 7 ศูนย และ 1 สถานี โดยศูนยและสถานีเหลานี้จะเปนหนวยสนับสนุน
กิจกรรมดานการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ซึ่งมีการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการดวยตนเองเพื่อความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประกอบไปดวย
1. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
2. ศูนยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3. ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
4. ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
5. ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
6. ศูนยเรียนรูตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
7. ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
8. สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
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3.3 การจัดหาแหลงทุนวิจัย
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ที่กําหนด
ไว จึงมีการระดมแหลงทุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานอิสระ และมูลนิธิตางๆ ควบคูไปกับโครงการพัฒนาความ
รวมมือกับภาคเอกชน และองคกระหวางประเทศ
2.5 งบประมาณโครงการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีการแสวงหาทุนจากแหลงทุนทั้งในและตาง
ประเทศ ประกอบดวยงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณภายนอกอื่นๆ ใน
ประเทศ งบประมาณภาคเอกชน และงบประมาณจากตางประเทศ เพื่อดําเนินการวิจัยทั้งงานวิจัย
พื้นฐาน วิจัยประยุกต และวิจัยพัฒนา ในลักษณะโครงการเดี่ยว ชุดโครงการ และโครงการเชิง
บูรณาการ ในป 2544 – 2546 คณะเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานวิจัยทั้งสิ้น 266 โครงการ เปน
โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป จํานวน 133 โครงการ และโครงการวิจัยลักษณะตอเนื่อง
มากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 133 โครงการเทากัน จําแนกตามงบประมาณรับรายป ดังนี้
ปงบประมาณ
ป 2544
ป 2545
ป 2546
รวม
เฉลี่ย : ป

จํานวนโครงการวิจัย
163
154
153
470
156.7

งบประมาณรับ (ลานบาท)
43.7
78.7
80.9
203.8
67.9

แผนภูมทิ ี่ 3.1 แสดงงบประมาณโครงการวิจยั ป 2544 - 2546
80.9

78.7

90
80
70
60

43.7

50

งบประมาณ
40
30
20
10
0
ป 2544

ป 2545

ปงบประมาณ

ป 2546
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การจัดการองคกรและการดําเนินงานวิจัย
เปาหมายของการจัดการองคกรเพื่อการวิจัย จะเปนไปในรูปแบบที่เอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินงานวิจัยเชิงสหสาขาวิชา เนนการบูรณาการ และการรวมมือวิจัยในเชิงรุก ดังนี้
คณบดี

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ภาควิชา

พืชไร
พืชสวน
กีฎวิทยา
สัตวศาสตร
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย

ศูนย/สถานีวิจัย

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

หนวยบริหารงานวิจัย
หนวยหองปฎิบัติการกลาง
หนวยบริการวิชาการ

ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
ศูนยเรียนรูตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหศักยภาพโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
เชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2544-2546 ซึ่งมีวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้

มหาวิทยาลัย

3.1 ลักษณะของประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุมตัวอยาง คือ โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป 2544-2546 ซึ่ง
ประกอบไปดวยโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา 1 ปและโครงการวิจัยตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น จํานวน 266
โครงการ โดยไดคัดเลือกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 247 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.9 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 และรอยละของกลุมตัวอยางของการวิจัย
ระยะเวลาโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่ดําเนินการทั้งหมด ป 2544-2546
โครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป
โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาตอเนื่อง (มากกวา 1 ปขึ้นไป)

รวม
กลุมตัวอยาง
(โครงการ) (โครงการ)
(266)
133
133

(247)
127
120

รอยละ

92.1
47.7
45.1

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง ประกอบดวยขอมูล 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 คือ ขอมูลสถานภาพโครงการวิจัย ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสถานภาพโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป 2544-2546 แสดงถึงการสังกัดของ
หัวหนาโครงการ และสถานภาพของนักวิจัยหลักของคณะเกษตรศาสตรที่เกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ
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เชน มีสถานภาพเปนหัวหนาโครงการ หรือผูรวมวิจัย หรือเปนที่ปรึกษาโครงการ และขอมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยของโครงการ ตลอดจนงบประมาณรวมของโครงการที่ไดรับ
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ขอมูลแหลงทุนวิจัยที่ไดรับ
และประเภทของโครงการวิจัย
1.3 ขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เชน ใชในกระบวนการเรียนการสอน การถาย
ทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเปาหมาย การนําผลงานวิจัยไปเขียนตํารา การนําเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุม และการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เปนตน
1.4 ขอมูลการประเมินผลโครงการวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร และขอมูลโครงการวิจัยที่ดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติตลอดจน
ขอมูลโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ตอนที่ 2 คือ ขอมูลประวัติสวนตัวของนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ที่ดําเนินการวิจัยในป 2544-2546 ลักษณะเปนคําถามแบบปด จํานวน 5 ขอ ไดแก
เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และภาควิชา/หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ
3.1 ขอมูลโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป 2544-2546 เกี่ยวกับ
การมีนักวิจัยรวมโครงการ และสังกัดของนักวิจัยรวมนั้นๆ
3.2 ขอมูลที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้งภายใน ภายนอกคณะและที่ปรึกษาจาก
ตางประเทศ
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผูชวยนักวิจัย
4.1 สถานภาพของผูชวยนักวิจัยในโครงการ เชน เปนนักศึกษา ลูกจางโครงการ หรือ
เปนเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 ขอมูลระดับการศึกษาของผูชวยนักวิจัย
4.3 ขอมูลภาระงานที่ผูชวยนักวิจัยชวยปฏิบัติในโครงการ
4.4 ขอมูลดานการพัฒนาทักษะในการทํางานของผูชวยนักวิจัย
4.5 ขอมูลการนําเสนอผลงานวิจัยของผูชวยนักวิจัย ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4.6 การประเมินความพึงพอใจของหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักของคณะเกษตรศาสตร
ตอการทํางานของผูชวยนักวิจัย
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4.7 ขอมูลดานเวลาในการชวยงานวิจัยของผูชวยนักวิจัย
4.8 ขอมูลปญหาและอุปสรรคที่พบจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงของ
เนื้อหา โดยผานการตรวจสอบจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางดานการวิจัย จํานวน 5 ทาน และ
นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองทางดานเนื้อหาใหมากขึ้น จากนั้นจึงไดทดสอบกับนักวิจัย
จํานวน 5 ทาน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความสมบูรณของเนื้อหา และมีการปรับปรุงขั้น
สุดทายกอนนําไปใช
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การคนหาขอมูลเบื้องตนทาง MIS ของคณะฯ
ขั้นที่ 2 โทรศัพทไปนัดเวลาสัมภาษณกับหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักของแตละโครงการ
ขั้นที่ 3 ไปสัมภาษณ ตามแบบสอบถามทั้งหมด รวม 247 ชุด มีเพียง 4 ทานที่สงแบบ
สอบถามไปใหนักวิจัยกรอกให
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําเอาขอมูลดานสถานภาพโครงการวิจัย ขอมูลประวัติสวนตัวของนักวิจัย ขอมูล
นักวิจัยรวม ที่ปรึกษาโครงการ และผูชวยนักวิจัย มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS ตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดรหัสขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลดานสถานภาพโครงการวิจัย ดานประวัติสวนตัวของนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร ดานนักวิจัยรวม ที่ปรึกษาโครงการ และผูชวยนักวิจัย โดยการแจกแจงหา
คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห
การศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2544-2546 โดยการใชแบบสอบถาม และนําเสนอผลของการศึกษา
แบงเปน 2 ระดับดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหระดับคณะ
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร และการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน
สวนที่ 2 ขอมูลนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ทําวิจัย ในป 2544-2546
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผูชวยนักวิจัย
4.2 ผลการวิเคราะหระดับภาควิชา/หนวยงาน
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร และการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน จําแนกรายภาควิชา/หนวยงาน
สวนที่ 2 ขอมูลนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ทําวิจัย ในป 2544-2546
จําแนกรายภาควิชา/หนวยงาน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ จําแนกรายภาควิชา
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผูชวยนักวิจัย จําแนกรายภาควิชา/หนวยงาน
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4.1 ผลการวิเคราะหระดับคณะ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป
2544-2546 และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โครงการนัน้ ๆ

ทีเ่ กีย่ วกับ

ตารางที่ 4.1 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามสถานภาพการเปนหัวหนาโครงการและสังกัดของหัวหนา
โครงการ
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

โครงการวิจัยที่นักวิจัยของคณะฯเปนหัวหนาโครงการ
โครงการวิจัยที่หัวหนาโครงการสังกัดภายนอกคณะฯ

218
29

88.3
11.7

โครงการวิจัยที่หัวหนาโครงการสังกัดหนวยงานภายนอก
สังกัดหนวยงานภายนอกคณะฯ ในประเทศ
สังกัดหนวยงานตางประเทศ

(29)
24
5

(100.0)
82.8
17.2

จากตารางที่ 4.1 พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการ ในป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ เปนโครงการวิจัยที่นักวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร เปนหัวหนาโครงการ จํานวน 218 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.3 และหัวหนา
โครงการสังกัดหนวยงานภายนอก จํานวน 29 โครงการ รอยละ 11.7 ในจํานวนที่หัวหนาโครงการ
สังกัดภายนอก แบงเปนหนวยงานภายนอกในประเทศ รอยละ 82.8 และหนวยงานของตางประเทศ
รอยละ 17.2
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1.2 ขอมูลเกีย่ วกับระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจยั งบประมาณรวมของโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2544-2546
ตารางที่ 4.2 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

(247)

(100.0)

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลา 1 ป
โครงการวิจัยตอเนื่องมากกวา 1 ปขึ้นไป

127
120

51.4
48.6

ระยะเวลาของโครงการวิจัยตอเนื่อง
โครงการวิจัยตอเนื่อง 1-3 ป
โครงการวิจัยตอเนื่อง 1-5 ป
โครงการวิจัยตอเนื่อง 1-10 ป ขึ้นไป

(120)
86
22
12

(100.0)
71.7
18.3
10.0

จากตารางที่ 4.2 พบวา โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ สวนใหญเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนิน
การ 1 ป จํานวน 127 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.4 โครงการวิจัยที่มีลักษณะตอเนื่อง จํานวน 120
โครงการ คิดเปนรอยละ 48.6 โดยมีโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง มีระยะเวลา 1-3 ปมากที่สุด
จํานวน 86 โครงการ คิดเปนรอยละ 71.7 และระยะเวลาตอเนื่อง 1-5 ป จํานวน 22 โครงการ คิดเปน
รอยละ 18.3 แตก็มีพอสมควรที่โครงการวิจัยมีระยะเวลาดําเนินการตอเนื่อง มากกวา 1-10 ปขึ้นไป
จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.0
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ตารางที่ 4.3 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามงบประมาณรวมที่ไดรับ
ขอมูล
1 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 1,500,000
1,500,001 - 2,000,000
2,000,001 - 2,500,000
2,500,001 - 3,000,000
3,000,001 - 3,500,000
3,500,001 - 4,000,000
4,000,001 - 4,500,000
4,500,001 - 5,000,000
5,000,000 ขึ้นไป
ไมระบุงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน
(247)
162
16
13
11
7
6
5
2
3
3
5
14

รอยละ
(100.0)
65.6
6.5
5.3
4.5
2.8
2.4
2.0
0.8
1.2
1.2
2.0
5.7

จากตารางที่ 4.3 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณรวม ไมเกิน 500,000 บาท มากที่สุด จํานวน 162
โครงการ คิดเปนรอยละ 65.6 รองลงมาจะเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณรวม ระหวาง 500,001 –
1,000,000 บาท และระหวาง 1,000,001 – 1,500,000 บาท จํานวน 16 และ 13 โครงการ คิดเปน
รอยละ 6.5 และ 5.3 แตก็พบวามีโครงการที่ไดรับงบประมาณรวมมากกวา 5 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 5
โครงการ คิดเปนรอยละ 2.0
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1.3 ขอมูลลักษณะโครงการ ผลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลแหลงทุน และขอมูลประเภท ของ
โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการป 2544-2546
ตารางที่ 4.4 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามลักษณะของโครงการ
ขอมูล

จํานวน
(247)
37
157
53

ชุดโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัยบูรณาการ

รอยละ
(100.0)
15.0
63.5
21.5

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงจํานวนรอยละของลักษณะของโครงการ

โครงการวิจัยลักษณะ
เปนโครงการวิจัยบูรณา
การ
21.5%

โครงการวิจัยลักษณะ
เปนชุดโครงการ
15%

โครงการวิจัยลักษณะ
เปนโครงการวิจัยเดี่ยว
63.5%

จากตารางที่ 4.4 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญมีลักษณะเปนโครงการวิจัยเดี่ยว จํานวน 157 โครงการ คิดเปนรอยละ
63.5 รองลงมาเปนโครงการวิจัยบูรณาการ จํานวน 53 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.5 นอกนั้นเปน
โครงการวิจัยมีลักษณะเปนชุดโครงการ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 15
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ตารางที่ 4.5 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามผลการดําเนินงานวิจัย
ขอมูล
ดําเนินการสิ้นสุดโครงการ แตยังไมไดสงรายงานฉบับสมบูรณ
ดําเนินการสิ้นสุดโครงการ สงรายงานฉบับสมบูรณแลว
อยูระหวางดําเนินการ ในระยะเวลาโครงการ
ไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาของโครงการ อยูระหวาง
การขยายเวลาการดําเนินงาน

จํานวน
(247)
26
135
82
4

รอยละ
(100.0)
10.5
54.7
33.2
1.6

แผนภูมิที่ 4.5 แสดงจํานวนรอยละของผลการดําเนินงานวิจัย
1.6%

10.5%

33.2%

54.7%
ดําเนินการสิ้นสุดโครงการ แตยังไมไดสงรายงานฉบับสมบูรณ
ดําเนินการสิ้นสุดโครงการ สงรายงานฉบับสมบูรณแลว
อยูระหวางดําเนินการ ในระยะเวลาโครงการ
ไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาของโครงการ อยูระหวางการขยายเวลาการดําเนิงาน

จากตารางที่ 4.5 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญดําเนินการสิ้นสุดแลวและมีการสงรายงานฉบับสมบูรณใหกับแหลงทุน
เรียบรอยแลว จํานวน 135 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.7 รองลงมาเปนโครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการในระยะเวลาของโครงการ จํานวน 82 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.2 มีสวนนอยที่ไม
สามารถดําเนินการตามระยะเวลาของโครงการและอยูระหวางการขยายระยะเวลาดําเนินงานของ
โครงการ เพียง 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.6
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ตารางที่ 4.6 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามแหลงทุนวิจัยที่ไดรับ
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

แหลงทุนจากงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ ภาควิชา/หนวยงาน

(15)

(6.1)

แหลงทุนจากงบประมาณแผนดิน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
–สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
-กระทรวง กรม กองตางๆ
แหลงทุนจากหนวยงานอื่นในประเทศ
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- มูลนิธิโครงการหลวง
- แหลงทุนในประเทศอื่นๆ
แหลงทุนจากหนวยงานตางประเทศ
แหลงทุนจากภาคเอกชน

(74)
28
33
13
(120)
36
12
11
44
15
(25)
(13)

(30.0)

(48.6)

(10.0)
(5.3)

แผนภูมที่ 4.6 แสดงจํานวนรอยละของแหลงทุนวิจัยที่ไดรับ

แหลงทุนจากหนวยงาน
ตางประเทศ
10%

แหลงทุนจากหนวยงานอื่น
ในประเทศ
48.6%

แหลงทุนจากภาคเอกชน
5.3%

เงินรายไดของคณะฯ
ภาควิชา/หนวยงาน
6.1%

งบประมาณแผนดิน
30%
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จากตารางที่ 4.6 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนิน
การในป 2544-2546 สวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศที่ไมใชแหลงทุนจาก
งบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน งบประมาณภาคเอกชน และงบประมาณจากตางประเทศ
เชน
งบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ
เปนตน มีมากถึง 120 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาไดรับงบประมาณจากแหลงทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน ซึ่งประกอบดวยแหลงทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม กระทรวง/กรม/กองตางๆ จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.0
รองลงมา ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนตางประเทศ จํานวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.0
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ตารางที่ 4.7 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามประเภทของโครงการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
ขอมูล

โครงการวิจัยวิจัยพื้นฐาน
โครงการวิจัยประยุกต
โครงการวิจัยพัฒนา

จํานวน
(โครงการ)

รอยละ

67
119
88

25.9
48.2
35.6

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงจํานวนรอยละประเภทของโครงการวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนา
35.6%

โครงการวิจัยพื้นฐาน
25.9%

โครงการวิจัยประยุกต
48.2%

จากตารางที่ 4.7 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการวิจัยประยุกต คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาเปน
ประเภทโครงการวิจัยพัฒนา รอยละ 35.6 และโครงการวิจัยพื้นฐาน รอยละ 25.9
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1.4 ขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชในกระบวนวิชาการเรียนการสอน การถายทอดเทคโนโลยี
การนําผลงานวิจัยไปเขียนตํารา การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม และการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสาร
ตารางที่ 4.8 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจัยไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียน
การสอน
ขอมูล

จํานวน
(โครงการ)
(247)

(100.0)

ใชสอนในกระบวนวิชาการเรียนการสอน
ไมไดใชสอนในกระบวนวิชาการเรียนการสอน

185
62

74.9
25.1

โครงการวิจัยที่ใชสอนในกระบวนวิชาการเรียนการสอน

(185)
89
58
24
14

(100.0)
48.1
31.4
12.9
7.6

ใชในการเรียนการสอน 1 กระบวนวิชา
ใชในการเรียนการสอน 2 กระบวนวิชา
ใชการเรียนการสอน 3 กระบวนวิชา
ใชในการเรียนการสอน 4 กระบวนวิชา

รอยละ

จากตารางที่ 4.8 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 สวนใหญมีการนําผลการวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน
จํานวน 185 โครงการ คิดเปนรอยละ 74.9 และยังไมไดนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอน จํานวน
62 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.1 ในสวนของการนําผลการวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน
สวนใหญใชสอนกระบวนวิชาเดียว จํานวน 89 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาสอน 2 และ 3
กระบวนวิชา จํานวน 58 และ 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.4 และ 12.9 ตามลําดับ และพบวามี
โครงการวิจัยที่นําไปใชในกระบวนวิชาการเรียนการสอน มากถึง 4 กระบวนวิชา จํานวน 14 โครงการ
คิดเปนรอยละ 7.6
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ตารางที่ 4.9 จํานวนรอยละกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ไปใชในการเรียน
การสอน จําแนกตามระดับของกระบวนวิชาการเรียนการสอน (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
ขอมูล

จํานวน
(กระบวนวิชา)

รอยละ

(333)
181
149
3

(100)
54.4
44.7
0.9

กระบวนวิชาที่ใชสอน
ใชสอนในกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
ใชสอนในกระบวนวิชาระดับปริญญาโท
ใชสอนในกระบวนวิชาระดับปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 4.9 แสดงจํานวนรอยละของระดับกระบวนวิชาที่ใชในการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
0.9 %

ระดับปริญญาโท
44.7 %

ระดับปริญญาตรี
54.4 %

จากตารางที่ 4.9 พบวามีการนําผลงานวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2544-2546 ไปใชในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 181 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.4 และระดับปริญญาโท รอยละ 44.7 มีเพียง 3 โครงการ หรือ
รอยละ 0.9 ที่ใชสอนในระดับปริญญาเอก
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ตารางที่ 4.10 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการนําผลการวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

ไมมีการนําผลการวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
มีการนําผลการวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี

125
122

50.6
49.4

รูปแบบของผลงานวิจัยที่มีการถายทอดเทคโนโลยี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การฝกอบรม
การประชุม และหรือบรรยายใหความรู
การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
การออกอากาศทางรายการวิทยุ/โทรทัศน/หนังสือพิมพ
การเปดใหดูงานในแปลงวิจัยหรือหองปฏิบัติ

94
23
16
6
3

38.1
9.3
6.5
2.4
1.2

จากตารางที่ 4.10 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 ไดมีการนําไปถายทอดเทคโนโลยีแลว จํานวน 122 โครงการ คิดเปน
รอยละ 49.4 สวนที่ยังไมไดนําไปถายทอดเทคโนโลยีซึ่งบางโครงการยังอยูระหวางการดําเนินงานมี
จํานวน 125 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.6 ในสวนของโครงการที่มีการนําผลงานวิจัยไปถายทอด
เทคโนโลยี จะมีรูปแบบของการฝกอบรมมากที่สุด รอยละ 38.1 รองลงมาจะเปนการจัดประชุมและ
บรรยายใหความรูกับเกษตรกร จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.3 ที่พบนอยที่สุด คือ การเปดให
ดูงานในแปลงวิจัยหรือหองปฏิบัติการ รอยละ 1.2
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ตารางที่ 4.11 จํานวนรอยละโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

จํานวน
(โครงการ)
98
43
41
16

เกษตรกร
เจาหนาที่ของรัฐ
ผูประกอบการ และภาคเอกชน
นักเรียน นักศึกษา

รอยละ
39.7
17.4
16.6
6.5

แผนภูมิที่ 4.11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยี
นักเรียน นักศึกษา
6.5%
เกษตรกร
39.7%

ผูประกอบการ และ
ภาคเอกชน
16.6%

เจาหนาที่ของรัฐ
17.4%

จากตารางที่ 4.11 พบวากลุมเปาหมายที่รับการถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญเปน
เกษตรกร จํานวน 98 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาเปนเจาหนาที่ของรัฐ เชน เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร และนักวิชาการเกษตร และเจาหนาที่ภาครัฐอื่นๆ จํานวน 43 โครงการ คิดเปน
รอยละ 17.4 รองลงมาเปนผูประกอบการและภาคเอกชน จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.6
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ตารางที่ 4.12 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามผลงานวิจัยที่นําไปเขียนเปนตําราเรียน
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

ไมมีการนําผลการวิจัยไปเขียนเปนตําราเรียน
มีการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตําราเรียน

193
54

78.1
21.9

โครงการที่นําไปเขียนตํารา
เขียนเปนตําราบางบท
เขียนเปนตําราทั้งเลม

(54)
51
3

(100.0)
94.4
5.6

จากตารางที่ 4.12 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 สวนใหญยังไมไดนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตําราเรียน จํานวน 193
โครงการ คิดเปนรอยละ 78.1 และนําไปเขียนเปนตําราเรียน จํานวน 54 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.9
สวนที่นําไปเขียนเปนตําราเรียนสวนใหญเขียนเปนบางบท มีจํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.4
สวนการเขียนเปนตําราทั้งเลม มีเพียง 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.6
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ตารางที่ 4.13 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการนําผลงานวิจยั ไปเสนอในการประชุม ทัง้ ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ขอมูล
ไมมีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุม
มีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมทุกระดับ
การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
มีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมในระดับชาติ
มีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
มีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

จํานวน
(247)
109
138

รอยละ
(100.0)
44.1
55.9

(138)
96
17
25

(100)
69.6
12.3
18.1

จากตารางที่ 4.13 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการในป 2544-2546 เปนโครงการที่นําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จํานวน 138 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.9 และผลงานวิจัยที่ยังไมไดนําไปเสนอในที่
ประชุมสวนหนึ่งยังอยูระหวางการดําเนินงานวิจัย จํานวน 109 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.1 ในสวน
ของโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมสวนใหญจะเสนอในการประชุมระดับชาติ
อยางเดียว คิดเปนรอยละ 69.6 รองลงมาคือโครงการวิจยั ทีน่ าํ ผลการวิจยั ไปเสนอในการประชุมทัง้ ระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ รอยละ 18.1 และมีโครงการที่เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอยางเดียว
คิดเปน รอยละ 12.3
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ตารางที่ 4.14 รอยละจํานวนครั้งของโครงการวิจัยที่เคยเสนอผลงานในที่ประชุม จําแนกตามระดับ
ที่เสนอ
ขอมูล
จํานวนครั้งที่เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ
ระดับนานานาชาติ

จํานวน
(ครั้ง)
221

รอยละ

157
64

71.1
28.9

100

จากตารางที่ 4.14 พบวาจากโครงการวิจัยที่เคยนําผลงานไปเสนอในการประชุมระดับชาติ
จํานวน 138 โครงการ จําแนกเปนจํานวนครั้งได 221 ครั้ง สวนใหญเปนการเสนอระดับชาติ คิดเปน
รอยละ 71.1 และระดับนานาชาติ คิดเปนรอยละ 28.9
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ตารางที่ 4.15 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ระหวาง ป 2544 – 2546 จําแนกตามผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

ไมมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
มีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

156
91

63.2
36.8

การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
มีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
มีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

(91)
75
8
8

(100.0)
82.4
8.8
8.8

จากตารางที่ 4.15 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 สวนใหญยังไมมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร จํานวน 156 โครงการ
คิดเปนรอยละ 63.2 สวนโครงการที่มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มีจํานวน 91 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.8 ในสวนของโครงการวิจัยที่ตีพิมพผลงานวิจัยมี
การตีพิมพในระดับชาติมากที่สุด รอยละ 82.4 รองลงมา เปนโครงการที่มีการตีพิมพผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ และโครงการที่ตีพิมพทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในสัดสวนเทากัน รอยละ 8.8
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ตารางที่ 4.16 จํานวนรอยละของผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
จําแนกตามจํานวนเรื่องที่ตีพิมพ
ขอมูล
จํานวนเรื่องที่ตีพิมพ
ระดับชาติ
ระดับนานานาชาติ

จํานวน
(เรื่อง)
130

รอยละ

100
30

76.9
23.1

100

จากตารางที่ 4.16 พบวาโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 91 โครงการ จําแนกเปนจํานวนเรื่องไดทั้งหมด 130 เรื่อง สวนใหญเปนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ มากถึง 100 เรื่อง คิดเปนรอยละ 76.9 และเปนการตีพิมพผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ จํานวน 30 เรื่อง คิดเปนรอยละ 23.1
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1.5 ขอมูลการประเมินผลการวิจัย การดําเนินงานวิจัยภายใตแผนแมบทการวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร การดําเนินงานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยชาติ และขอมูล
โครงการวิจัยที่ขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ตารางที่ 4.17 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการประเมินผลการวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล
ผลการวิจัยประเมินโดยกรรมการกลุมวิจัยในโครงการ
ผลการวิจัยประเมินโดยคณะกรรมการจากแหลงทุน
เจาของงบประมาณ
ผลงานวิจัยประเมินโดยการประชุมของนักวิจัย

จํานวน
(โครงการ)
55
194

รอยละ

18

7.3

22.3
78.5

แผนภูมิที่ 4.17 แสดงจํานวนรอยละของการประเมินผลการวิจัย
การประชุมของนักวิจัย
7.3%

คณะกรรมการกลุมวิจัยใน
โครงการ
22.3%

คณะกรรมการจากแหลงทุน
เจาของงบประมาณ
78.5%

จากตารางที่ 4.17 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการระหวางป 2544-2546 สวนใหญประเมินโดยคณะกรรมการจากแหลงทุนเจาของ
งบประมาณ จํานวน 194 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมาคือ ไดรับการประเมินจากกรรมการ
กลุมวิจัยในโครงการ จํานวน 55 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.3 และมีบางที่ประเมินโดยการประชุมของ
นักวิจัยในโครงการ เพียง 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.3
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ตารางที่ 4.18 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการดําเนินงานภายใตแผนแมบทการวิจัยของ คณะ
เกษตรศาสตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล
แผนแมบทการวิจัยดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชน
แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนแมบทการวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
แผนแมบทการวิจัยดานลําไย
แผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง
แผนแมบทการวิจัยดานธัญพืช
แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตพืช
แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตสัตว
แผนแมบทการวิจัยดานเศรษฐศาสตร สังคม และธุรกิจ
แผนแมบทการวิจัยดานเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน
(โครงการ)

รอยละ

31
43
36
26
42
10
100
36
24
44
18

12.6
17.4
14.6
10.5
17.0
4.0
40.5
14.6
9.7
17.8
7.3
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แผนภูมิ 4.18 แสดงจํานวนรอยละของโครงการวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทการวิจัย

7.3%

การวิจยั ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

17.8%

การวิจยั ดานเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร

9.7%

การวิจยั ดานเศรษฐศาสตรฯ

14.6%

แผนแมบ ท

การวิจยั ดานการผลิตสัตว

40.5%

การวิจยั ดานการผลิตพืช

4%

การวิจยั ดานธัญพืช

17%

การวิจยั ดานเกษตรทีส่ งู

10.5%

การวิจยั ดานลําไย

14.6%

การวิจยั ดานสารเคมีและสิง่ แวดลอม

17.4%

การวิจยั ดานเทคโนโลยีชวี ภาพฯ

12.6%

การวิจยั ดานการเรียนรูร ว มพัฒนาชุมชน
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จากตารางที่ 4.18 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 มีการดําเนินการตามแผนแมบทการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สวน
ใหญจะดําเนินการภายใตแผนแมบทการวิจัยดานการผลิตพืช คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาเปนการ
ดําเนินงานภายใตแผนแมบทการวิจัยดานเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ดานเทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และดานเกษตรที่สูง ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 17.8, 17.4
และ 17 ตามลําดับ

60
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ตารางที่ 4.19 จํานวนรอยละโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ป 2544 – 2546 จําแนกตามการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ระดับชาติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

จํานวน
(โครงการ)

รอยละ

ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวย
ความยุติธรรม
ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ดานการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ดานการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
ดานการแขงขันสินคาเกษตร
ดานการพัฒนาสินคาใหม
ดานการพัฒนากิจการที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มยอดขายสินคาอื่น
ดานการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิตและการ
ตลาดสินคาเกษตร
ดานการวิจัยและพัฒนา

0

0

19
13
128
41
12
77

7.7
5.3
51.8
16.6
4.9
31.2

88

35.6

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม การแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ดานการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ดานการแกไขปญหาความยากจน

71
49

28.7
19.8

ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

9

3.6

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ

5

2.0
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จากตารางที่ 4.19 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการในป 2544-2546 มีการดําเนินงานการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศดานการแขงขันสินคาเกษตรมากที่สุด รอยละ 51.8 รองลง
มาเปนดานการวิจัยและพัฒนา รอยละ 35.6 และดานการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการ
ผลิตและการตลาดสินคาเกษตร รอยละ 31.2 นอกจากนี้โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ดานการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต รอยละ 28.7 และดานการแกไขปญหาความ
ยากจน รอยละ 19.8 ตามลําดับ สวนยุทธศาสตรทไี่ มพบวามีโครงการวิจยั ของคณะเกษตรศาสตรเกีย่ วของ
โดยตรงเลย คือยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรดานอื่นๆ ก็ความสอดคลองบางเพียงเล็กนอย
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ตารางที่ 4.20 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามโครงการที่ขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

โครงการที่ไมไดดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
โครงการที่ขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

244
3

98.8
1.2

จากตารางที่ 4.20 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนิน
การในป 2544-2547 มีจํานวนโครงการวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจํานวน 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 1.2
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สวนที่ 2 ขอมูลสวนตัวของนักวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการ
วิจัยในป 2544-2546
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ ชวงอายุ และวุฒิการศึกษาของนักวิจัย
ตารางที่ 4.21 จํานวนรอยละของโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการ
ในระหวางป 2544 – 2546 จําแนกตามเพศของนักวิจัย
ขอมูล

ชาย
หญิง

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

166
81

67.2
32.8

จากตารางที่ 4.21 พบวาโครงการวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการใน ป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ สวนใหญเปนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยเปนเพศ
ชาย จํานวน 166 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.2 และเปนเพศหญิง จํานวน 81 โครงการ คิดเปน
รอยละ 32.8
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ตารางที่ 4.22 จํานวนรอยละของโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามอายุของนักวิจัย
ขอมูล
ชวงอายุ
ชวงอายุ
ชวงอายุ
ชวงอายุ
ชวงอายุ
ชวงอายุ

31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60

จํานวน
(247)
2
11
45
44
83
62

ป
ป
ป
ป
ป
ป

รอยละ
(100)
0.8
4.5
18.2
17.8
33.6
25.1

แผนภูมิที่ 4.22 แสดงจํานวนรอยละชวงอายุของนักวิจัย
25.1%

56-60 ป

33.6%

51-55 ป
17.8%

ชวงอายุ

46-50 ป

18.2%

41-45 ป
4.5%

36-40 ป
0.8%

31-35 ป
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จํ า นวนร อ ยละ

จากตารางที่ 4.22 พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการ ในระหวางป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ สวนใหญนักวิจัยในโครงการมีอายุ
ระหวาง 51-55 ป มากถึง 83 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.6 รองลงมามีชวงอายุระหวาง 56-60
จํานวน 62 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.1 และรองลงมามีชวงอายุ 41-45 จํานวน 45 โครงการ
คิดเปนรอยละ 18.2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.23 จํานวนรอยละโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 จําแนกตามตําแหนงวุฒิการศึกษาของนักวิจัย
ขอมูล

จํานวน
(247)
174
63
10

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

รอยละ
(100)
70.4
25.5
4.1

แผนภูมิที่ 4.23 แสดงจํานวนรอยละวุฒิการศึกษาของนักวิจัย

4.1%

วุฒิการศึกษา

ปริ ญ ญาตรี

25.5%

ปริ ญ ญาโท

7

70.4%

ปริ ญ ญาเอก
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จากตารางที่ 4.23 พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการ ในป 2544-2546 สวนใหญนักวิจัยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด จํานวน 174
โครงการ คิดเปนรอยละ 70.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จํานวน
63 โครงการและ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.5 และ 4.1 ตามลําดับ
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2.2 ขอมูลเกีย่ วกับ ตําแหนงทางวิชาการ และภาควิชา/หนวยงานสังกัด ของนักวิจยั ทีท่ าํ งานวิจัย
ในป 2544-2546
ตารางที่ 4.24 จํานวนรอยละของโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการ
ในระหวางป 2544 – 2546 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัย
ขอมูลตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
นักวิชาการเกษตร
พนักงานวิทยาศาสตร

จํานวน
(247)
8
102
68
37
31
1

รอยละ
(100)
3.2
41.3
27.5
15.0
12.6
0.4

แผนภูมิที่ 4.24 แสดงจํานวนรอยละตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัย
พนักงานวิทยาศาสตร
0.4%
นักวิชาการเกษตร
ศาสตราจารย
12.6%
3.2%
อาจารย
15%

รองศาสตราจารย
41.3%

ผูชวยศาสตราจารย
27.5%

จากตารางที่ 4.24 พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ดําเนินการ ในป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ สวนใหญนักวิจัยมีตําแหนงเปน
รองศาสตราจารย จํานวน 102 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมามีตําแหนงทางวิชาการเปน
ผูชวยศาสตราจารย และตําแหนงอาจารย จํานวน 68 โครงการและ 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.5
และรอยละ 15.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.25 จํานวนรอยละของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด
ขอมูล

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0

9
42
25
70
17
22
16
31
12
3

3.6
17.0
10.1
28.3
6.9
8.9
6.5
12.6
4.9
1.2

ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
แผนภูมิที่ 4.25 แสดงจํานวนรอยละภาควิชา/หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด
1.2%

ศูนยวิจัยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางเกษตร

4.9%

ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง

6.9%

ภาควิชา/หนวยงาน

โรคพืช

8.9%

เศรษฐศาสตรเกษตร

10.1%

พืชไร

28.3%

พืชสวน

3.6%

กีฏวิทยา

6.5%

สงเสริมและเผยแพรการเกษตร

17%

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

12.6%

สัตวศาสตร
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จากตารางที่ 4.25 พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการ ในป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ เปนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยสังกัดภาควิชา
พืชสวนมากที่สุด จํานวน 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาเปนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยสังกัด
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาสัตวศาสตร จํานวน 42 และ 31 โครงการ
คิดเปนรอยละ 17.0 และ 12.6 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ
ตารางที่ 4.26 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม และจํานวนนักวิจัยรวม
ขอมูล
โครงการวิจัยที่ไมมีนักวิจัยรวม
โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวมทั้งจากภายในและนอกคณะ

จํานวน
(247)
45
202

รอยละ
(100.0)
18.2
81.8

โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวมจําแนกตามจํานวนนักวิจัยรวม
โครงการที่มีนักวิจัยรวม 1 - 2 คน
โครงการทีมีนักวิจัยรวม 3 - 4 คน
โครงการที่มีนักวิจัยรวม 5 - 6 คน
โครงการที่มีนักวิจัยรวม 7 - 8 คน
โครงการที่มีนักวิจัยรวม 9 - 10 คน
โครงการทีมีนักวิจัยรวมมากกวา 10 คนขึ้นไป

(202)
116
58
10
11
3
4

(100)
57.5
28.7
4.9
5.4
1.5
2.0

จากตารางที่ 4.26 พบวาโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการที่มีนักวิจัยรวม จํานวน 202 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.8
หากจําแนกตามจํานวนของนักวิจัยรวม พบวา เปนโครงการที่มีนักวิจัยรวม 1 - 2 คน มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 57.5 รองลงมาเปนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม 3 - 4 คน คิดเปนรอยละ 28.7
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ตารางที่ 4.27 จํานวนรอยละของจํานวนนักวิจัยรวมโครงการ จําแนกตามสังกัดของนักวิจัยรวม
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

จํานวน
(คน)
(591)

(100.0)

343
228
20

58.0
38.6
3.4

จํานวนนักวิจัยรวมสังกัดภายในคณะฯ
จํานวนนักวิจัยรวมสังกัดภายนอกคณะฯ
จํานวนนักวิจัยรวมสังกัดหนวยงานตางประเทศ

รอยละ

แผนภูมิที่ 4.27 แสดงจํานวนรอยละของจํานวนนักวิจัยรวมของโครงการ
สังกัดหนวยงานตาง
ประเทศ
3.4%
สังกัดภายนอกคณะฯ
38.6%

สังกัดภายในคณะฯ
58%

จากตารางที่ 4.27 พบวาโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการที่มีนักวิจัยรวมสังกัดภายในคณะฯ จํานวน 343 คน คิดเปน
รอยละ 58 รองลงมาเปนโครงการที่มีนักวิจัยรวมสังกัดภายนอกคณะฯ จํานวน 228 โครงการ รอยละ
38.6 และมีโครงการที่มีนักวิจัยรวมสังกัดหนวยงานตางประเทศ จํานวน 20 โครงการ รอยละ 3.4
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ตารางที่ 4.28 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามการมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยและสังกัดของที่ปรึกษา
ขอมูล

โครงการวิจัยที่ไมมีที่ปรึกษา
โครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษา
สังกัดของที่ปรึกษา
โครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาสังกัดคณะเกษตรศาสตร
โครงการวิจัยที่ปรึกษาสังกัดหนวยงานภายนอกคณะ
โครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาสังกัดหนวยงานตางประเทศ

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

153
94

61.9
38.1

(94)
48
44
2

(100.0)
51.1
46.8
2.1

แผนภูมิที่ 4.28 แสดงจํานวนรอยละสังกัดของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ที่ปรึกษาเปนชาวตาง
ประเทศ
2.1%
ที่ปรึกษาเปนบุคลากร
นอกคณะ
46.8%
ที่ปรึกษาเปนบุคลากร
ของคณะ
51.1%

จากตารางที่ 4.28 พบวาโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการใน
ป 2544-2546 สวนใหญไมมีที่ปรึกษา จํานวน 153 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.9 โครงการที่มีที่
ปรึกษามีเพียง จํานวน 94 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.1 สวนของโครงการที่มีที่ปรึกษาสวนใหญที่
ปรึกษาสังกัดคณะเกษตรศาสตร รอยละ 51.1 รองลงมาเปนโครงการที่มีที่ปรึกษาสังกัดหนวยงาน
ภายนอก รอยละ 46.8 และมีโครงการเพียงเล็กนอยที่มีที่ปรึกษาสังกัดหนวยงานตางประเทศ คิดเปน
รอยละ 2.1
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับผูชวยนักวิจัย
ตารางที่ 4.29 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามผูชวยนักวิจัยในโครงการ
ขอมูล

โครงการวิจัยที่มีผูชวยนักวิจัย
โครงการวิจัยที่ไมมีผูชวยนักวิจัย

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

176
71

71.3
28.7

จากตารางที่ 4.29 พบวาโครงการวิจยั คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีด่ าํ เนินการ
ในป 2544-2546 เปนโครงการที่มีผูชวยนักวิจัย จํานวน 176 โครงการ คิดเปนรอยละ 71.3 และ
โครงการวิจัยที่ไมมีผูชวยนักวิจัย จํานวน 71 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.7
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ตารางที่ 4.30 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามจํานวนผูชวยนักวิจัยในโครงการ และระดับการศึกษา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

จํานวนของผูชวยวิจัยทั้งหมด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โครงการวิจัยที่มีผูชวยวิจัยเปนนักศึกษา
โครงการวิจัยที่มีผูชวยนักวิจัยเปนลูกจางโครงการ
โครงการวิจัยที่มีผูชวยนักวิจัยเปนเจาหนาที่ของคณะฯ
และเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(โครงการ)
(คน)
(434) (100)
249
122
63

57.4
28.1
14.5

ผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาจําแนกตามระดับชั้น
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

(249)
129
114
6

(100.0)
51.8
45.8
2.4

ผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางโครงการจําแนกตาม
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

(122)

(100.0)

12
64
46

9.8
52.5
37.7

ผูชวยนักวิจัยที่เปนเจาหนาที่หนวยงานจําแนกตาม
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

(63)

(100.0)

39
24

61.9
38.1

103
60
41

41.7
24.3
16.6
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แผนภูมิ 4.30 แสดงจํานวนรอยละของผูชวยนักวิจัยในโครงการ

เจาหนาที่ของคณะฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
14.5%

เปน ลูกจางโครงการ
28.1%

เปน นักศึกษา
57.4%

จากตารางที่ 4.30 พบวาโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนิน
การในป 2544-2546 เปนโครงการที่มีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษามากที่สุด รอยละ 41.7 รองลงมามี
ผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการ และเจาหนาที่ของคณะฯและหนวยงานที่เกี่ยวของ รอยละ
24.3 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ หากจําแนกตามจํานวนนักศึกษาพบวา โครงการวิจัยที่มีผูชวยวิจัย
เปนนักศึกษามากที่สุด จํานวนถึง 249 คน คิดเปนรอยละ 57.4 เปนลูกจางของโครงการ จํานวน 122
คน รอยละ 28.1 และเปนเจาหนาที่ของคณะฯและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 63 คน รอยละ 14.5
ในจํานวนผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษา พบวาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 51.8
รองลงมาเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 45.8 มีเพียงรอยละ 2.4 ที่มีผูชวยนักวิจัยเปน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการ สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และรองลงมาเปนระดับปริญญาโท รอยละ 52.5 และรอยละ 37.7 และผูช ว ยนักวิจยั ทีเ่ ปน
เจาหนาทีข่ องคณะฯ หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 61.9
และปริญญาโท 38.1 ไมพบวามีผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการและเปนเจาหนาที่ของคณะฯ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
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ตารางที่ 4.31 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามลักษณะงานที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติ
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล
งานทดลองในหองปฏิบัติการ
งานเก็บรวบรวมขอมูลและงานปฏิบัติภาคสนาม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชน
งานวิเคราะหขอมูล
งานดานธุรการ การเงินและบัญชีโครงการ
อื่นๆ

จํานวน
(โครงการ)
100
148
48
131
50
13

รอยละ
40.5
59.9
19.4
53.0
20.2
5.3

แผนภูมิที่ 4.31 แสดงจํานวนรอยละของลักษณะงานที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติ
งานดานธุรการ การเงิน
และบัญชีโครงการ
20.2%

งานอื่น ๆ
5.3%

งานทดลองใน
หองปฎิบัตกิ าร
40.5%

งานวิเคราะหขอมูล
53%

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับชุมชน
19.4%

งานเก็บรวบรวมขอมูล
และงานปฏิบัตภิ าคสนาม
59.9%

จากตารางที่ 4.31 พบวาของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ดําเนินการในป 2544-2546 สวนใหญผูชวยนักวิจัยปฏิบัติงานในลักษณะงานเก็บรวบรวมขอมูลและ
งานปฏิบัติภาคสนาม เชน การทดสอบตัวอยาง การเตรียมแปลงทดลอง เปนตน จํานวน 148
โครงการ คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมา ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานวิเคราะหขอ มูล จํานวน 131 โครงการ
คิดเปนรอยละ 53.0 และรองลงไปเปนงานที่เกี่ยวกับงานทดลองในหองปฏิบัติการ รอยละ 40.5
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ตารางที่ 4.32 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามการเขารวมประชุมหรือฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทํางานของผูชวยนักวิจัย
ขอมูล

เคยสงผูชวยนักวิจัยไปรวมประชุม/ฝกอบรม/ดูงาน
ไมเคยสงผูชวยนักวิจัยไปรวมประชุม/ฝกอบรม/ดูงาน

จํานวน
(247)

รอยละ
(100.0)

163
84

66.0
34.0

จากตารางที่ 4.32 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญเคยสงผูชวยนักวิจัยไปเขารวมประชุมหรือฝกอบรมทักษะในการทํางาน
จํานวน 163 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.0 และไมเคยสงไปรวมประชุมหรือฝกอบรมทักษะในการ
ทํางาน จํานวน 84 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.0
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ตารางที่ 4.33 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามจํานวนโครงการที่เคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงาน
ในที่ประชุม และระดับของการเสนอผลงาน
ขอมูล

ผูชวยนักวิจัยไมเคยเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ผูชวยนักวิจัยเคยรวมเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

จํานวนผูชวยนักวิจัยที่เคยเสนอผลงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

เสนอระดับชาติ
เสนอระดับนานาชาติ

จํานวน
(โครงการ)
(247)
167
80

รอยละ
(100.0)
67.6
32.4

(คน)
158
134
24

รอยละ
(100.0)
84.8
15.2

จากตารางที่ 4.33 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 ยังไมเคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานในที่ประชุม จํานวน 167 โครงการคิดเปน
รอยละ 67.2 และมีโครงการที่เคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานในการประชุม จํานวน 80 โครงการ
คิดเปนรอยละ 32.4 โครงการที่เคยสงผูชวยนักวิจัยไปรวมเสนอผลงาน มีจํานวน 158 คน เปนการ
เสนอผลงานในระดับชาติ จํานวน 134 คน และระดับนานาชาติ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 84.8
และ 15.2
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ตารางที่ 4.34 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามระดับความพึงพอใจของหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลัก
ของคณะเกษตรศาสตร ตอการทํางานของผูชวยนักวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
ระดับคอนขางนอย

จํานวน
(โครงการ)

รอยละ
(100.0)

88
65
27
2

35.6
26.3
10.9
0.8

แผนภูมิที่ 4.34 แสดงจํานวนรอยละของระดับความพึงพอใจของหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักของคณะฯ
ตอการทํางานของผูชวยนักวิจัย

ระดับปานกลาง
10.9%

ระดับคอนขางนอย
0.8%

ระดับดีมาก
35.6%

ระดับมาก
26.3%

จากตารางที่ 4.34 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ป 2544-2546 สวนใหญหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักมีความพึงพอใจในการทํางานของผูชวย
นักวิจยั ในระดับ ดีมาก จํานวน 88 โครงการ คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมาเปนระดับดี จํานวน 65 โครงการ
คิดเปนรอยละ 26.3 และระดับปานกลาง จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.9 มีเพียง รอยละ 0.8
ที่มีระดับความพึงพอใจตอการทํางานของผูชวยนักวิจัยคอนขางนอย
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ตารางที่ 4.35 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544 – 2546 จําแนกตามเวลาที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติในโครงการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

ทํางานเต็มเวลา
ทํางานไมเต็มเวลา
ทํางานมีทั้งเต็มเวลาและไมเต็มเวลา

จํานวน
(183)

รอยละ
(100.0)

70
83
30

38.2
45.4
16.4

แผนภูมิที่ 4.35 แสดงจํานวนรอยละของเวลาที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติในโครงการ

ทํางานเต็มเวลา
38.2%

ทํางานไมเต็มเวลา
45.4%

ทํางานมีทงั้ เต็มเวลา
และไมเต็มเวลา
16.4%

จากตารางที่ 4.35 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ระหวางป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการที่มีผูชวยนักวิจัยทํางานไมเต็มเวลา จํานวน 83 โครงการ
คิดเปน รอยละ 45.4 รองลงมาเปนโครงการที่มีผูชวยนักวิจัยทํางานเต็มเวลา จํานวน 70 โครงการ
คิดเปนรอยละ 38.2 และโครงการที่มีผูชวยนักวิจัยทํางานทั้งเต็มเวลาและไมเต็มเวลา จํานวน 30
โครงการ คิดเปนรอยละ 16.4
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ตารางที่ 4.36 จํานวนรอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ใน ป 2544 – 2546 จําแนกตามปญหาและอุปสรรคที่พบจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขอมูล

ไมมีปญหาจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย
มีปญหาจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย

ปญหาที่เกิดจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ความรูความสามารถไมมากพอ
ประสบการณนอยทําใหตองเรียนรูงานอีกมาก
ความรับผิดชอบและเอาใจใสตอการทํางานไมมากนัก
เวลาในการทํางานไมเพียงพอ
ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติงานไมตรงตามสาขาที่จบการศึกษา

จํานวน

รอยละ

(247)
180
67

(100.0)
72.9
27.1

16
36
18
32
3

6.5
14.6
7.3
13.0
1.2

จากตารางที่ 4.36 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักไมประสบปญหาจากการทํางานของผูชวย
นักวิจัย จํานวน 180 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.9 สวนโครงการที่หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม
ตอบวามีเปนปญหา จํานวน 67 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.1 ปญหาที่เกิดจากผูชวยวิจัยที่พบมาก
ที่สุด คือ ประสบการณนอยทําใหตองเรียนรูงานอีกมาก จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.6
รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับเวลาในการทํางานไมเพียงพอ จํานวน 32 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.0

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การวิเคราะหศักยภาพของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป
2544-2546 เกี่ยวกับสถานภาพของโครงการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน การดําเนินการ
วิจัยภายใตแผนแมบทของคณะเกษตรศาสตร และโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ระดับชาติ รวมถึงการศึกษาขอมูลนักวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ นักวิจัยรวม และผูชวยนักวิจัย เปนตน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง และไดรับการตรวจสอบหาคาความ
เที่ ย งของเนื้ อ หาและความเหมาะสมของการใช ภ าษาจากคณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องคณะ
เกษตรศาสตร จํานวน 5 ทาน หลังจากมีการปรับปรุงแลว นําไปทดลองใชกับนักวิจัยอาวุโสของคณะ
เกษตรศาสตร จํานวน 5 ทาน จากนั้นไดนํามาปรับปรุงขั้นสุดทาย การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ
ในเบื้องตนไดคนหาขอมูลจากฐานขอมูล MIS งานวิจัยของคณะฯ และจากทะเบียนโครงการวิจัย จาก
นั้น จึงมีการสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย ซึ่งมีสถานะเปนหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักของ
โครงการ เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงหาคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห
1) ความสอดคลองของโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร กับยุทธศาสตรดานการวิจัยของชาติ
ในระยะที่ผานมา
คณะเกษตรศาสตร
มีการดําเนินงานโครงการวิจัยดานการเกษตร
หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งโครงการวิจัยตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ใน
เกือบทุกดาน ที่พบความสอดคลองมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ ดานการแขงขันสินคาเกษตร รอยละ 51.8 ดานการวิจัยและพัฒนา รอยละ 35.6 และดาน
การพัฒนาสินคาใหม รอยละ 16.6 และยังพบความสอดคลองกับยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต รอยละ 28.7 และดานการแกไขปญหาความยากจน รอยละ 19.8 โครงการ
วิจัย นอกจากนี้ ก็มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานอื่นๆ กระจายออกไป มีเพียงยุทธศาสตรเดียว
ที่โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
ไมมีลักษณะการดําเนินงานที่สอดคลองโดยตรง
คือ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม ดังนั้น จึงนับได
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วาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร เปนโครงการที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเปาหมายให
ไดองคความรูเพื่อนําไปแกไขปญหาของประเทศชาติ และการพัฒนาประเทศ
1) ความสอดคลองกับวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ในป 2549
คณะเกษตรศาสตร ในฐานะที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ซึ่งนับเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาประเทศ ไดมีการทํางานวิจัยเพื่อคนควาหาองคความรูใหมๆ ดานการเกษตรมา
อยางตอเนื่อง ในดานของการบริหารไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัย เพื่อเปนแนวทาง ในการ
ดําเนินงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวในการอํานวยความ
สะดวกดานกิจกรรมวิจัย นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตรยังมีการกําหนดแผนแมบทดานการวิจัย
จํานวน 11 แผนแมบท เพื่อรองรับงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายระดับชาติ จาก
สถิติ ในป 2544-2546 คณะเกษตรศาสตร มีการทํางานวิจัยคอนขางมาก เมื่อเทียบกับภาพรวมงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 5.1 สัดสวนรอยละของจํานวนโครงการวิจัย และจํานวนงบประมาณที่ไดรับเปรียบเทียบ
คณะเกษตรศาสตร กับภาพรวมของมหาวิทยาลัย ป 2544 – 2546
หนวย : ลานบาm

ขอมูลโครงการวิจัย
คณะ/หนวยงานอื่นๆ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม*
คณะเกษตรศาสตร**
รวม
สัดสวนรอยละ

2544
2545
2546
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
165
163
328
49.7

151.5
43.6
195.1
22.35

114
154
268
57.46

279.6
78.6
358.2
22.0

309
153
462
33.12

* รายงานประจําป 2544, 2545, 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
** รายงานโครงการวิจัย งานบริการงานวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ป 2544, 2545, 2546
จําแนกตามงบประมาณที่ไดรับรายป

404.38
80.92
485.3
16.67
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1) การศึกษาวิเคราะหโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยที่ดําเนินการในป 2544-2547 รวมทั้งสิ้น 266 โครงการ
แบงเปนโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป จํานวน 133 โครงการ และโครงการที่มีระยะเวลา
ดําเนินการตอเนื่องมากกวา 1 ป ขึ้นไป จํานวน 133 โครงการเทากัน เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของ
นักวิจัยตอจํานวนโครงการวิจัย จะไดสัดสวน 1 คน ตอการทํางานวิจัย 1.62 โครงการ
ตารางที่ 5.2 สัดสวนของนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร ตอจํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด ป 2544-2546
จําแนกรายภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชา

กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชไร
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

รวม

นักวิจัย*
จํานวน
สัดสวน
สาย ก และ ข
โครงการวิจัยของคณะ
นักวิจัย : โครงการ
ป 2544-2546 (เฉลี่ย) เกษตรศาสตร ป 2544-2546
ทั้งหมด
10
25.7
20
23.7
13.7
13
15
26.3
9
8.3
164.7

9
44
31
81
17
22
16
31
12
3
266

1 : 0.9
1 : 1.71
1 : 1.55
1 : 3.42
1 : 1.24
1 : 1.69
1:
1:
1:
1:
1:

1.07
1.18
1.33
0.36
1.62

* ขอมูลจากงานการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร

จากตารางที่ 5.2 พบวา ในป 2544-2546 คณะเกษตรศาสตร มีการนักวิจัยสาย ก และ
สาย ข วิชาการทํางานวิจัยทั้งหมด ในอัตราสวน 1 คน ตอ 1.62 โครงการ เมื่อพิจารณารายภาควิชา/
หนวยงาน จะพบวาภาควิชาพืชสวนมีนักวิจัยที่ทํางานวิจัยมากที่สุด สัดสวน 1 คน ตอ 3.42 โครงการ
รองลงมาคือ นักวิจัยจากภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
สัดสวน 1 คน ตอ 1.71 โครงการ และสัดสวน 1 คน ตอ 1.69 โครงการ ตามลําดับ
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ตารางที่ 5.3 สัดสวนจํานวนโครงการวิจัย ของสาย ก ตอจํานวนโครงการวิจัยของสาย ข
ที่ดําเนินการ ในป 2544-2546 จําแนกรายภาควิชา
ภาควิชา

จํานวนโครงการวิจัย จํานวนขาราชการ ขาราชการ สาย ก ขาราชการ สาย ข
สัดสวน
ของคณะเกษตรฯ สาย ก และสาย ข ป 2544-2546
วิขาการ
จํานวนโครงการ
ป 2544-2546
วิชาการ
(เฉลี่ย)
ป 2544-2546
สาย ก : สาย ข
ทั้งหมด
ป 2544-2546 (เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)

กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชไร
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร

9
44
31
81
17
22
16
31
12
3

10
25.7
20
23.7
13.7
13
15
26.3
9
8.3

8.3
20
16
19.7
12.7
12
9.3
17.3
0

1.7
5.7
4
4
1
1
5.7
9
9
8.3

7.5 : 1.5
34. 2 : 9.8
24.8 : 6.2
67.3 : 13.7
15.8 : 1.2
20.3 : 1.7
9.9 : 6.1
20.4 : 10.6
0 : 12.0
0 : 3.0

รวม
รอยละ

266

164.7

115.3

49.4

186.2 : 79.8
70.0 : 30.0

จากตารางที่ 5.3 พบวา สัดสวนจํานวนโครงการวิจัยของขาราชการสาย ก ตอจํานวน
โครงการวิจัยของขาราชการ ข มีสัดสวน 186.2 ตอ 79.8 โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ ไดเทากับ
70.0 ตอ 30.0 แสดงใหเห็นวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญเปนโครงการที่นักวิจัย
เปนขาราชการสาย ก
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การศึกษาในครั้งนี้ ไดคัดเลือกโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป
2544-2546 มาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 247 โครงการ จากจํานวน 266 โครงการ
คิดเปน รอยละ 92.9 แบงเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป จํานวน 127 โครงการ และ
โครงการวิจัยตอเนื่อง จํานวน 120 โครงการ ซึ่งพบวาโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการปเดียว
สวนใหญเปนโครงการวิจัยเดี่ยว สวนโครงการวิจัยตอเนื่องสวนใหญจะเปนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
หรือชุดโครงการ ซึ่งมีการกําหนดแผนการดําเนินงานไวเปนเวลาตอเนื่องหลายป
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการ ในป
2544-2546 และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยนั้น
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนิน
การ ในป 2544-2546 จํานวน 247 โครงการ เปนโครงการที่มีนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร เปน
หัวหนาโครงการ รอยละ 88.3 และมีโครงการวิจัยที่หัวหนาโครงการสังกัดหนวยงานภายนอก รอยละ
11.7 แสดงใหเห็นวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรมีการบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งจาก
ภายประเทศและต า งประเทศเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สั ง กั ด ของหั ว หน า โครงการที่ อ ยู ภ ายนอกคณะ
เกษตรศาสตร พบวา หัวหนาโครงการสังกัดหนวยงานภายในประเทศ รอยละ 82.8 และสังกัด
หนวยงานในตางประเทศ เพียงรอยละ 17.2
ในระดับภาควิชา/หนวยงาน จะพบวาโครงการวิจัยที่มีหัวหนาโครงการที่สังกัดคณะเกษตร
ศาสตรมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน จํานวน 66 โครงการ รอยละ 30.3 รองลงมา
คือ โครงการวิจัยของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร จํานวน 36 โครงการ รอยละ 16.5 สวน
โครงการวิจัยที่หัวหนาโครงการ สังกัดหนวยงานภายนอกมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 20.7 เทากัน
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัย และงบประมาณรวมที่โครงการไดรับ
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินการในป 2544-2546 เปน
โครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป และโครงการวิจัยลักษณะตอเนื่องในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
รอยละ 51.4 และรอยละ 48.6 ในสวนของโครงการวิจัยตอเนื่องพบวา มีโครงการวิจัยตอเนื่อง ระยะ
เวลา 1-3 ป มากที่สุด รอยละ 71.7 แตก็พบวามีโครงการวิจัยระยะเวลาตอเนื่อง 1-10 ปขึ้นไป มากถึง
รอยละ 10.0 หากจะพิจารณาถึงงบประมาณที่ไดรับพบวา โครงการวิจัยสวนใหญไดรับงบประมาณ
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รวมไมเกิน 500,000 บาท รอยละ 65.6 รองลงมาเปนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณรวมในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ งบประมาณไดรับงบประมาณรวม 500,001-1,000,000 บาท และ 1,000,0011,500,000 บาท
รอยละ 6.5 และ 5.3 ตามลําดับ นอกจากนั้น จะเปนโครงการวิจัยที่ไดรับงบ
ประมาณมากกวา 1.5 ลานบาทกระจายออกไป และยังพบวาในรอบ 3 ป คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงการที่ไดรับงบประมาณ มากกวา 5 ลานขึ้นไป ถึง 5 โครงการ แสดงให
เห็นถึงศักยภาพในการแสวงหาทุนของนักวิจัย
ในระดับภาควิชา/หนวยงาน จะพบวาภาควิชาที่มีการดําเนินงานวิจัย ระยะเวลา 1 ป และ
โครงการวิจัยตอเนื่องมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 21.26 และ รอยละ 35.83 ตามลําดับ
รองลงมาคือภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 19.69 และ รอยละ 14.17 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนงบประมาณรวมที่ไดรับ จะพบวา ภาควิชาพืชสวนมีโครงการวิจัยที่ไดรับ
งบประมาณมากที่สุดไมเกินโครงการละ 4,000,000 บาท และภาควิชาที่ไดรับงบประมาณ มากกวา
โครงการละ 4,000,000 ขึ้นไป มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชไร เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของโครงการวิจัย
พบวา ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยลักษณะชุดโครงการ โครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 37.84 , 26.11 และรอยละ 28.30 ตามลําดับ รองลงมา คือ
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.92, 15.29 และ รอยละ 20.76 ตามลําดับ เหตุผล
คงเนื่องมาจากภาควิชาพืชสวนมี จํานวนนักวิจัยมากกวาภาควิชาอื่นๆ
1.3 ขอมูลลักษณะโครงการ ผลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลแหลงทุน ประเภทของโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2544-2546
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดําเนินการใน
ป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการเดี่ยว รอยละ 63.5 รองลงมาเปนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
รอยละ 21.5 โดยโครงการสวนใหญจะดําเนินงานสิ้นสุดโครงการและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ
เรียบรอยแลว รอยละ 54.7 รองลงมาเปนโครงการที่อยูระหวางดําเนินงานในระยะเวลาของโครงการ
รอยละ 33.2 มีเพียงสวนนอยที่ไมสามารถดําเนินการวิจัยไดตามระยะเวลาของโครงการ และอยู
ระหวางการขยายเวลาการดําเนินงาน เพียงรอยละ 1.6 แสดงใหเห็นวานักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
เปนผูที่มีความรับผิดชอบในการทํางานวิจัย เมื่อดําเนินการสิ้นสุดโครงการแลวจึงไดมีการสงรายงาน
ฉบับสมบูรณใหกับแหลงทุน สวนงบประมาณโครงการวิจัยไดรับจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศมาก
ที่สุด เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ เปนตน มีจํานวน
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รอยละ 48.6 รองลงมาจะเปนแหลงทุนงบประมาณแผนดิน รอยละ 30.0 และยังพบวามีจํานวนพอ
สมควรที่ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนตางประเทศ รอยละ 10.0 สวนใหญโครงการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร จะเปนงานวิจัยประเภทประยุกต รอยละ 48.6 รองลงมาเปนงานวิจัยพัฒนา รอยละ
35.6 และพบในสัดสวนนอยที่สุด คือ โครงการวิจัยพื้นฐาน รอยละ 25.9
ระดับภาควิชา พบวา ภาควิชาที่มีการดําเนินงานวิจัยสิ้นสุดแลวและสงรายงานฉบับสมบูรณ
ใหกับแหลงทุนเรียบรอยแลวมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 28.89 รองลงมา คือ ภาควิชาปฐพี
ศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.52 ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลวแตยังไมไดสง
รายงานผลการวิจัยมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวนเชนกัน รอยละ 38.46 รองลงมาคือ ภาควิชา
สัตวศาสตร รอยละ 19.23 ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยอยูระหวางการดําเนินงานในระยะเวลาของ
โครงการมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 25.61 รองลงมาคือโครงการวิจัยของ
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.29 และภาควิชาที่พบวามีโครงการวิจัยที่ดําเนิน
การไมเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการและอยูระหวางการขยายเวลาดําเนินการมีเพียงเล็กนอย คือ
ภาควิชาสัตวศาสตร 2 โครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการ
เกษตร เพียงภาคละ 1 โครงการ เมื่อพิจารณาถึงแหลงทุนงบประมาณที่ไดรับ พบวา ภาควิชาที่ไดรับ
งบประมาณจากแหลงทุนเงินรายไดมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ
40.0 รองลงมา คือ ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร รอยละ 26.67 ภาควิชาที่ไดรับ
งบประมาณแผนดิน มากที่สุดคือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 32.0 รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร
รอยละ 16.0 ภาควิชาที่ไดรับ งบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆในประเทศมากที่สุดคือ ภาควิชาพืชสวน
รอยละ 28.0 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 15.0 และภาควิชาที่ไดรับ
งบประมาณจากภาคเอกชน มากที่สุด คือภาควิชาพืชสวน รอยละ 46.15 รองลงมา คือ ภาควิชา
สัตวศาสตร รอยละ 30.77 ภาควิลาที่ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนตางประเทศมากที่สุด คือ ภาค
วิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 36.0 รองลงมาคือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ
28.0 เมื่อพิจารณาถึงประเภทของโครงการวิจัย พบวา ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยประเภทวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยประยุกตมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 41.79 และ 26.89 ตามลําดับ รองลงมาคือ
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 23.88 และ 15.97 ตามลําดับ สวนภาควิชาที่มี
โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยพัฒนา มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 18.18 รองลงมา คือ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 14.77
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1.4 ขอมูลการนําผลการวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน การถายทอดเทคโนโลยี การ
นําผลงานวิจัยไปเขียนตํารา การนําเสนอผลงานวิจัยในประชุม และการตีพิมพผลงาน
วิจัยในวารสาร
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน
247 โครงการ สวนใหญมีการนําไปใชสอนในกระบวนวิชาการเรียนการสอน มากถึง 185 โครงการ
รอยละ 74.9 ที่ไมไดนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอน มีเพียงรอยละ 25.1 และพบวาเปนโครงการ
วิจัยที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน 1 กระบวนวิชา มากที่สุด รอยละ 48.1 รองลงมาใชในกระบวน
การเรียนการสอน 2 กระบวนวิชา รอยละ 31.4 และมีโครงการวิจัยที่ใชสอนมากถึง 4 กระบวนวิชา
จํานวน 14 โครงการ รอยละ 7.6 เมื่อจําแนกตามจํานวนกระบวนวิชาที่สอน พบวามีการนําผลงานวิจัย
ไปใชในกระบวนการเรียนการสอนมากถึง 333 โครงการ แบงเปนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีมากที่
สุด รอยละ 54.4 และกระบวนวิชาระดับปริญญาโท รอยละ 44.7 มีเพียงรอยละ 0.9 ที่ใชสอนใน
กระบวนวิชาปริญญาเอก สวนการนําผลวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีพบวา มีการนําผลงานวิจัยไปถาย
ทอดเทคโนโลยี และยังไมไดนําไปถายทอดเทคโนโลยีในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 49.4 และ
รอยละ 50.6 ซึ่งจากการสัมภาษณจะพบวาโครงการที่ยังไมนําไปถายทอดเทคโนโลยีหลายโครงการยัง
อยูระหวางดําเนินการแตมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปถายทอดเมื่อไดผลจากการวิจัย หรือเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ สําหรับการถายทอดเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การจัดประชุม และ
การบรรยายใหความรู การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน การเผยแพรผลงานทางรายการวิทยุ โทรทัศน และ
หนังสือพิมพ และการจัดใหผูสนใจเขาดูงานแปลงทดลองหรือหองปฏิบัติการ เปนตน โครงการวิจัย
ของคณะเกษตรศาสตร มีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบของการฝกอบรมมาก
ที่สุด รอยละ 38.1 รองลงมาเปนการจัดประชุมและหรือการบรรยายใหความรู รอยละ 9.3 โดยกลุม
เปาหมายที่ไดรับการถายทอดสวนใหญเปนเกษตรกร รอยละ 39.7 รองลงมาเปนเจาหนาที่ของรัฐ เชน
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร เปนตน และถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการ
และภาคเอกชน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รอยละ 17.4 และ 16.6 มีบางที่นําผลงานวิจัยไปถายทอด
เทคโนโลยีใหกับนักเรียน นักศึกษา เมื่อศึกษาถึงการเขียนตําราจากผลงานวิจัย พบวา โครงการวิจัย
สวนใหญยังไมมีการนําผลงานวิจัยไปเขียนตํารา รอยละ 78.1 ซึ่งมีหลายโครงการที่ใหเหตุผลวายังอยู
ระหวางดําเนินการ แตมีเปาหมายวาจะนําไปเขียนตําราเมื่อสิ้นสุดโครงการ สวนโครงการที่นําผลงาน
วิจัยไปเขียนเปนตํารา มีทั้งสิ้น รอยละ 21.9 สวนใหญจะนําไปเขียนตําราบางบท รอยละ 94.4 และ
เขียนตําราทั้งเลมเพียงรอยละ 5.6 เมื่อศึกษาถึงโครงการที่การนําเอาผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุม
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ พบวา โครงการวิจัยสวนใหญมีการนําผลงานวิจัยไปเสนอในการ
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ประชุม รอยละ 55.9 และยังไมไดนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม รอยละ 44.1 ซึ่งบางโครงการให
เหตุผลวายังอยูระหวางการดําเนินงาน แตมีเปาหมายที่จะเสนอผลงานเมื่อไดผลของการวิจัย หรือเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ในสวนของโครงการวิจัยที่นําเสนอผลงานในที่ประชุมมีการเสนอผลงานในระดับชาติ
อยางเดียวมากที่สุด รอยละ 69.6 รองลงมาพบวาเปนโครงการวิจัยที่เสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ รอยละ 18.1 สวนที่นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติอยางเดียวมี
เพียง รอยละ 12.3 เมื่อนับจํานวนครั้งของการเสนอผลงาน พบวามีการเสนอผลงาน จํานวน 221 ครั้ง
แบงเปนการเสนอผลงานระดับชาติ จํานวน 157 ครั้ง และเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จํานวน 64
ครั้ง โครงการวิจัยที่นําเอาผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
จํานวน 247 โครงการ สวนใหญยังไมมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร รอยละ 63.2 และมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสาร รอยละ 36.8 ซึ่งก็มีหลายโครงการที่ใหเหตุผลวา อยูระหวางการดําเนินงานแตมี
เปาหมายจะ ตีพิมพเพราะเปนเงือนไขของแหลงทุน จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยที่นําผลงาน
วิจัยไปตีพิมพในวารสารระดับชาติอยางเดียวมากที่สุด รอยละ 82.4 นอกนั้น จะมีบางที่มีการตีพิมพ
ผลงานในระดับชาติและตีพิมพทั้งระดับชาติและนานาชาติ เมื่อนับจํานวนเรื่องที่ตีพิมพ พบวา มีโครง
การวิจัยที่นํา ผลงานวิจัยไปตีพิมพทั้งหมด 130 เรื่อง แบงเปนการตีพิมพระดับชาติ 100 เรื่อง และตี
พิมพในระดับ นานาชาติ จํานวน 30 เรื่อง
ระดับภาควิชา พบวาภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน 1 กระบวน
วิชามากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 28.09 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร รอยละ 23.6 ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปใชในการสอน 2 กระบวนวิชามากที่สุด คือ
ภาควิชา พืชสวนและภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 22.41 เทากัน รองลงมา คือ ภาควิชาสงเสริมและ
เผยแพรการเกษตร รอยละ 17.24 ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน จํานวน 3
กระบวนวิชามากที่สุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 29.17 รองลงมาคือ ภาควิชาพืชสวน
รอยละ 20.83 และยังพบวามีภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอนมากถึง 4
กระบวนวิชา มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 42.86 รองลงมา คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
รอยละ 35.71 เมื่อพิจารณาถึงระดับของกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน พบวา
ภาควิชา/หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาพืชไร
จํานวน 2 กระบวนวิชา รอยละ 66.67 และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จํานวน 1 โครงการ
รอยละ 33.33 ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปสอนในกระบวนวิชาระดับปริญญาโทมากที่สุด คือ ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 20.13 รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 18.79 ภาควิชาที่นํา
ผลงานวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ
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28.18 รองลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 14.91 เมื่อพิจารณาถึงการนํา
ผลการวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี พบวา ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ
ตางๆ มากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.03 รองลงมา คือ ภาควิชา
พืชสวน รอยละ 15.57 ภาควิชาที่ยังไมไดมีการถายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน
รอยละ 40.80 รองลงมา คือภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 16.0 โดยภาควิชาที่มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหักับกลุมเกษตรกรมากที่สุด คือ พืชสวน และภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 16.33
เทากัน รองลงมาคือ พืชไร รอยละ 14.29 ภาควิชาที่มีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
เจาหนาที่ภาครัฐมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 32.56 รองลงมา คือ
ภาควิชาพืชไรและภาควิชาพืชสวน รอยละ 11.63 เทากัน ภาควิชาที่นําผลการวิจัยไปถายทอด
เทคโนโลยีใหกับกลุมผูประกอบการมากที่สุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 29.27
รองลงมา คือภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 19.51 สวนภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 25.0 รองลงมา
คือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 18.75 เมื่อพิจารณาถึงการนําผลงานวิจัยไปเขียนตํารา จะพบวา ภาค
วิชาที่นําผลงานวิจัยไปเขียนตําราบางบทมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ
27.45 รองลงมา คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 23.53 ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปเขียน
ตําราทั้งเลม มีเพียง 3 ภาควิชาคือ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชสวน และภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร ภาควิชาละ 1 เลม เทากัน เมื่อพิจารณาถึงการนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ พบวา ภาควิชาที่นําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน
รอยละ 25.36 รองลงมา คือภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 19.57 และภาควิชาที่ยัง
ไมไดนําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุม มากที่สุด ก็คือภาควิชาพืชสวนและรองลงมาคือ ภาควิชา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 32.11 และรอยละ 13.76 ตามลําดับเชนกัน เมื่อจําแนกตาม
ระดับของการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม พบวา ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปเสนอใน
ที่ประชุมระดับชาติมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 34.38 รองลงมา คือภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร รอยละ 19.79 ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมระดับ
นานาชาติมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรและภาควิชาพืชไร รอยละ 23.53 เทา
กัน สวนภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปเสนอทั้งสองระดับ มากที่สุด คือ ภาควิชาเศรษฐ
ศาสตรเกษตร รอยละ 36.0 รองลงมาคือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 32.0 ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นํา
ผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอย
ละ 35.16 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
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รอยละ รอยละ16.48 เทากัน เมื่อจําแนกตามระดับของการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร พบวา
ภาควิชาที่มี โครงการวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร ระดับชาติ มากที่สุดภาควิชา
พืชสวน รอยละ 38.67 รองลงมาคือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 18.63 และภาควิชาที่มีการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 37.50 รองลงมาคือ ภาค
วิชาพืชไร รอยละ 25.0 มีเพียง 3 ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปตีพิมพทั้งสองระดับ คือ
ภาควิชาพืชไร 3 โครงการ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรและภาควิชากีฏวิทยา เพียงภาคละ
2 โครงการเทากัน หากจะนับโครงการวิจัยที่นําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารเปนจํานวนเรื่องแลว
พบวา ภาควิชาพืชสวนมีจํานวนเรื่องที่ตีพิมพในระดับชาติมากที่สุด รอยละ 27.0 รองลงมาคือ ภาค
วิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 20.0 ภาควิชาที่มีจํานวนเรื่องของผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
ระดับนานาชาติมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 33.33 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุ
รักษศาสตร รอยละ 26.67
1.5 ขอมูลการประเมินผลการวิจัย การดําเนินงานวิจัยภายใตแผนแมบทการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ และขอมูลโครงการ
วิจัยที่ขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
จากการศึกษา พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 ไดรับการประเมินผลงานวิจัยโดยคณะกรรมจากแหลงทุนเจาของงบประมาณ
มากที่สุด รอยละ 78.5 รองลงมาไดรับการประเมินจากลุมวิจัยในโครงการ รอยละ 22.3 โครงการวิจัย
สวนใหญดําเนินการภายใตแผนแมบทการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 11 แผนแมบท
ประกอบดวย แผนแมบทการวิจัยดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม แผนแมบทการวิจัย
ดานเทคโนโลยี ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแมบทการวิจัยดานสารเคมีและ
สิ่งแวดลอม แผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง แผนแมบทการวิจัยดานโครงการวิจัยธัญพืช แผนแม
บทการวิจัยดานลําไย แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตพืช แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตสัตว
แผนแมบทการวิจัยดานเศรษฐศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอม แผนแมบทการวิจัยดานการเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวามีโครงการวิจัยที่ดําเนิน
การภายใตแผนแมบทการวิจัยดานการผลิตพืชมากที่สุด รอยละ 40 รองลงมาเปนการดําเนินงาน
ภายใตแผนแมบทการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร รอยละ 17.8 และแผนแมบทดานเทคโนโลยีชีวภาพและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 17.4 และรอยละ 17.0 ถาจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
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พบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดานการแขงขันสินคาเกษตรมากที่สุด รอยละ 51.8 รองลงมาเปน
ดานการวิจัยและพัฒนา รอยละ 35.6 และดานการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิต และ
การตลาดสินคาเกษตร รอยละ 31.2 นอกจากนี้โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ยังสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ดานการ
พัฒนาสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตมากถึงรอยละ 28.7 และดานการแกไขปญหาความยากจน
รอยละ 19.8 สวนยุทธศาสตร ที่โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ไมไดเกี่ยวของโดยตรงเลย คือ
ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม ยุทธศาสตรนอกนั้นก็
มีความสอดคลองบางเพียงเล็กนอย จากการศึกษาพบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
ที่ดําเนินการในป 2544-2546 มีการขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 3 โครงการ ซึ่งยังอยู
ระหวางขั้นตอนการดําเนินงาน รอยละ 1.2
ระดับภาควิชาพบวามีภาควิชาที่มีโครงการวิจัยไดรับการประเมินโดยกรรมการกลุมวิจัยใน
โครงการมากที่สุด คือ ภาคยิชาพืชสวน รอยละ 34.55 รองลงมา คือภาควิชาพืชไร รอยละ 18.18 ภาค
วิชาที่มีโครงการวิจัยที่ไดรับการประเมินผลการวิจัยจากแหลงทุนเจาของงบประมาณมากที่สุด
คือ
ภาควิชาพืชสวน รอยละ 28.35 รองลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 16.49
สวนภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่ไดรับการประเมินโดยการประชุมของนักวิจัย มากที่สุด คือ ภาควิชาพืช
สวน รอยละ 38.89 รองลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาสงเสริมและ
เผยแพรการเกษตร รอยละ 16.67 เทากัน เมื่อพิจารณาถึงการดําเนินการงานภายแผนแมบทการวิจัย
ของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 11 แผนแมบท พบวา ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยดําเนินการภายใตแผน
แมบทดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม มากที่สุด คือ ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการ
เกษตร รอยละ 42.0 รองลงมา คือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 19.0 ภาควิชาที่ดําเนินการภายใตแผนแมบท
การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร รอยละ 27.8 รองลงมา คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 25.6 ภาควิชาที่มีผลงานวิจัย
ดําเนินการภายใตแผนแมบทดานสารเคมีและสิ่งแวดลอมมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุ
รักษศาสตร รอยละ 53.0 รองลงมา คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 11.0 ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภาย
ใตแผนแมบทการวิจัยดานลําไยมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 77.0 รองลงมา คือ ภาควิชากีฏ
วิทยาและภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 8.0 เทากัน ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแม
บทดานเกษตรที่สูงมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 33.0 รองลงมา คือ ศูนยวิจัยและ ฝกอบรม
ที่สูง รอยละ 29.0 ภาควิชาที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทดานธัญญพืช มีเพียง 2 ภาควิชา คือ ภาค
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วิชาพืชไร รอยละ 80.0 และภาควิชาโรคพืช รอยละ 20.0 ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบท
ดานการผลิตพืชมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 42.0 รองลงมา คือ ภาควิชาพืชไร รอยละ 21.0
ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบทดานการผลิตสัตวมากที่สุด คือ ภาควิชา สัตวศาสตร รอย
ละ 81.0 รองลงมา คือ ภาควิชากีฏวิทยา รอยละ 8.0 ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบทดาน
เศรษฐศาสตร สังคมและธุรกิจมากที่สุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 63.0 รองลงมา คือ
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร รอยละ 13.0 ภาควิชาที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบทการ
วิจัยดานเพิ่มผลผลิตทางเกษตรมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 25.0 รองลงมา คือ ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 16.0 และภาควิชาที่ดําเนินงานวิจัยภายใตแผนแมบทดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 83.0 นอกนั้นมีเพียง 3 ภาควิชาที่
มีการดําเนินงานภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ภาควิชาพืชไร ภาควิชาพืชสวน และภาค
วิชาเศรษฐศาสตรเกษตร เพียงภาควิชาละ 1 โครงการเทากัน โครงการที่ขอดําเนินการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญามีทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ภาควิชาพืชไร และภาควิชาพืชสวน ภาควิชาละ 1 โครงการ
สวนที่ 2 ขอมูลประวัติสวนตัวของนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ทําการวิจัยในป 2544-2546
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ ชวงอายุ และวุฒิการศึกษาของนักวิจัย
โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2544-2546
จํานวน 247 โครงการ สวนใหญมีนักวิจัยเปนเพศชาย จํานวน 166 โครงการ และเปนเพศหญิง 81
โครงการ คิดเปนรอยละ 67.2 และรอยละ 32.8 นักวิจัยมีอายุระหวาง 51-55 ปมากที่สุด รอยละ 33.6
รองลงมามีอายุระหวาง 56-60 ป รอยละ 25.1 แสดงใหเห็นวานักวิจัยของคณะเกษตรศาสตรที่
ดําเนินการวิจัยในป 2544-2546 สวนใหญเปนกลุมนักวิจัยอาวุโส และเปนผูที่มีประสบการณคอนขาง
สูง สวนนักวิจัยที่มีชวงอายุ 41-45 ป และ 46-50 ป มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รอยละ 18.2 และ 17.8 ที่
พบเปนจํานวนนอยคือ นักวิจัยที่มีอายุไมเกิน 40 ป เพียง 13 โครงการ ซึ่งมีเหตุผลที่สอดคลองกัน
คือ นักวิจัยรุนเยาวยังคงขาดประสบการณในการทําวิจัย และมีหลายคนยังอยูระหวางการลาศึกษา
ตอ เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษาของนักวิจัย พบวาเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด
ถึง 174 โครงการ รอยละ 70.4 สวนใหญเปนขาราชการสาย ก
ระดับภาควิชา พบวาภาควิชาพืชสวน มีโครงการวิจัยที่หัวหนาโครงการเปนเพศชายมากที่สุด
รอยละ 28.31 รองลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 22.29 และภาควิชาที่
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พบวามีนักวิจัยเปนเพศหญิงมากที่สุดคือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 28.4 รองลงมา คือ ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 18.52 เมื่อพิจารณาถึงชวงอายุของนักวิจัยรายภาควิชา พบวา โครงการที่
มีนักวิจัยมีอายุในชวง 31-35 ป มีเพียง 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชไร 1 โครงการ
และโครงการวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตร 1 โครงการ สวนโครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวนจะพบนัก
วิจัยที่มีอายุชวง 36-40 ปมากที่สุด รอยละ 36.4 รองลงมา คือภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 27.3 ภาค
วิชาที่มีโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยอายุ 41-45 ป มากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 28.9 รองลงมา
คือ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง รอยละ 22.2 โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวนมีนักวิจัยที่มีอายุ 4650 ปมากที่สุด รอยละ 34.1 รองลงมาคือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 22.7 โครงการวิจัยของภาควิชา
พืชสวนมีนักวิจัยที่มีชวงอายุ 51-55 ปมากที่สุด รอยละ 36.1 รองลงมาคือ โครงการวิจัยของภาควิชา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาโรคพืช รอยละ 13.3 และภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่มีนัก
วิจัยอายุ 56-60 ปมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 25.8
รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 22.6 เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษาของนักวิจัยพบวา โครง
การวิจัยของภาควิชาพืชสวน มีนักวิจัยที่จบปริญญาเอกมากที่สุด รอยละ 31.61 รองลงมาคือ ภาควิชา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.97 โครงการวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตรและศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมที่สูง มีนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด รอยละ 17.46 รองลงมา คือ
โครงการวิจัยของภาควิชาพืชไร รอยละ 15.87 และพบวามีโครงการเพียง 10 โครงการที่พบวามี
นักวิจัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พบมาที่สุดคือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 80.0
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการและภาควิชา/หนวยงานที่สังกัด ของนักวิจัย ที่ดําเนิน
งานวิจัยในป 2544-2546
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยมีตําแหนงทางวิชาการเปน รองศาสตราจารย
มากที่สุด รอยละ 41.3 รองลงมามีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 27.5 และ พบวามีโครงการ
วิจัยที่นักวิจัยมีตําแหนงเปนศาสตราจารย จํานวน 8 โครงการ อยูรอยละ 3.2 ซึ่ง พบวาศาสตราจารย
ของคณะเกษตรศาสตร ทั้งหมด 4 ทาน มีการทํางานวิจัยทุกทาน เมื่อจําแนกตาม สัดสวนของนักวิจัย
จะพบวาโครงการวิจัยสวนใหญมีนักวิจัยสังกัดภาควิชาพืชสวนมากที่สุด รอยละ 28.3 รองลงมานัก
วิจัยสังกัดภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และภาควิชาพืชไร รอยละ 17.0 และ 12.6 ตาม
ลําดับ ภาควิชาที่พบวามีการโครงการวิจัยนอยที่สุดคือ ภาควิชากีฎวิทยา รอยละ 3.6
ระดับภาควิชาพบวา มีเพียงโครงการวิจัยของภาควิชาพืชไรและสงเสริมการเกษตร ที่มีนักวิจัย
ที่มีตําแหนงศาสตราจารย เปนโครงการวิจัยของภาควิชพืชไร 7 โครงการ รอยละ 87.5 และโครงการ
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ของภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร จํานวน 1 โครงการ รอยละ 12.5 สวนโครงการวิจัยที่นัก
วิจัยมีตําแหนงรองศาสตราจารย มากที่สุด คือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 21.57 รองลงมา คือ ภาค
วิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรและภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร รอยละ 19.61 ภาควิชาที่นัก
วิจัยมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 41.18 รอง
ลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 17.66 ภาควิชาที่มีโครงการวิจัยที่นักวิจัยมี
ตําแหนงอาจารยมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 48.65 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร รอยละ 16.22 และโครงการวิจัยของภาควิชา/หนวยงานที่มีโครงการวิจัยที่นักวิจัยมี
ตําแหนงนักวิชาการเกษตรมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รยอละ 35.48 รองลงมาคือ ศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมที่สูง รอยละ 38.71 สวนที่พบวานักวิจัยมีตําแหนงเปนพนักงานวิทยาศาสตร มีเพียง 1 โครง
การ คือ โครงการวิจัยของภาควิชาโรคพืช
3. ขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ที่ดําเนินงานในป 2544-2546 สวน
ใหญเปนโครงการที่มีนักวิจัยรวม รอยละ 81.8 หากพิจารณาถึงจํานวนของนักวิจัยรวม พบวาโครงการ
วิจัยที่มีนักวิจัยรวม 1-2 คน มีมากที่สุด รอยละ 57.5 รองลงมา คือ โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม 3-4
คน รอยละ 28.7 เมื่อจําแนกผูรวมวิจัยตามจํานวนคน พบวา โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม จํานวน 202
โครงการ มีนักวิจัยรวมทั้งหมด 591 คน เปนนักวิจัยรวมสังกัดภายในคณะเกษตรศาสตรมากที่สุด
รอยละ 58.0 รองลงมา จะเปนนักวิจัยรวมที่สังกัดภายนอกคณะฯ รอยละ 38.6 และยังพบวามีนักวิจัย
รวมที่สังกัดหนวยงานตางประเทศ รอยละ 3.4 และจากการศึกษาพบวาโครงการวิจัยสวนใหญไมมีที่
ปรึกษา รอยละ 61.9 มีเพียง รอยละ 38.1 ที่มีที่ปรึกษาโครงการ แสดงใหเห็นวานักวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร สวนใหญเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานคอนขางสูง
สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวาชวงอายุของนักวิจัยที่มีการทําวิจัยมากที่สุดอยูระหวาง 51-55 ป ซึ่ง
เปนนักวิจัยที่คอนขางจะเปนผูอาวุโสและประสบการณดานการวิจัยสูง
ซึ่งสวนใหญโครงการที่มีที่
ปรึกษาสังกัดคณะเกษตรศาสตร รอยละ 51.1 รองลงมาที่ปรึกษาสังกัดหนวยงานภายนอก รอยละ
46.8 และมีเพียงจํานวนนอย ที่มีที่ปรึกษาสังกัดหนวยงานตางประเทศ รอยละ 2.1
ระดับภาควิชา พบวา โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวนมีนักวิจัยรวม มากที่สุด รอยละ 28.71
รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 14.85 เมื่อจําแนกนักวิจัยรวมตาม
จําเปนคน พบวา โครการวิจัยของภาควิชาพืชสวน มีนักวิจัยรวม 1-2 คน มากที่สุด รอยละ 42.24 รอง
ลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 12.07 โครงการวิจัยที่มีผูรวมวิจัย 3-4 คน
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พบมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 27.59 รองลงมา คือภาควิชาปฐพี
ศาสตรและ
อนุรักษศาสตร รอยละ 22.41 โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม 5-6 คนมากที่สุด คือ
โครงการวิจัยของภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร รอยละ 40.0 โครงการวิจัยที่มีผูรวมวิจัย 7-8
คน มากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชไร รอยละ 36.36 โครงการวิจัยที่มีนักวิจัยรวม 9-10 คน
มีเพียง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชไร ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร จํานวนภาค
วิชาละ 1 โครงการเทากัน และยังพบวาโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยมากกวา 10 คนขึ้นไป มี 3 ภาควิชา
คือ ภาค
สัตวศาสตร รอยละ 2 โครงการ รอยละ 50.0 และโครงการของภาควิชาสงเสริมและเผย
แพรการเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร ภาควิชาละ 1 โครงการ เมื่อพิจารณาถึงสังกัดของนักวิจัย
รวม พบวา โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน มีนักวิจัยรวมสังกัดคณะเกษตรศาสตรมากที่สุด รอยละ
19.53 รองลงมา คือ โครงการวิจัยของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 18.37 สวน
โครงการวิจัยที่นักวิจัยรวมสังกัดภายนอกคณะมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ
23.25 รองลงมา คือ ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร รอยละ 17.98 เมื่อพิจารณาถึงที่ปรึกษา
โครงการ พบวา โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน มีที่ปรึกษาโครงการมากที่สุด รอยละ 22.34 รองลง
มาคือโครงการวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 23.4 โครงการวิจัยที่ไมมีที่ปรึกษา มากที่สุด คือ
โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 32.03 รองลงมา คือ โครงการวิจัยของภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษ-ศาสตร รอยละ 21.57 เมื่อพิจารณาถึงสังกัดของที่ปรึกษาจะพบวา ภาควิชาที่มีที่ปรึกษา
โครงการสังกัดคณะเกษตรศาสตรมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 18.75 รองลงมา คือ ภาควิชา
สัตวศาสตร รอยละ 16.67 ภาควิชาที่ที่ปรึกษาโครงการสังกัดหนวยงานภายนอกมากที่สุด คือ โครง
การวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 31.82 รองลงมา คือ ภาควิชาพืชสวน รอยละ 27.27
4. ขอมูลผูชวยนักวิจัย
จากการศึกษาพบวา โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการ
ในป 2544-2546 สวนใหญเปนโครงการที่มีผูชวยนักวิจัย รอยละ 71.3 และเปนโครงการที่ไมมีผูชวย
นักวิจัย รอยละ 28.7 ผูชวยนักวิจัยที่พบมากที่สุดเปนนักศึกษา รอยละ 41.7 รองลงมาเปนโครงการ
วิจัยที่มีผูชวยนักวิจัยเปนลูกจางโครงการ รอยละ 24.3 นอกจากนั้นจะเปนผูชวยนักวิจัยที่เปนเจาหนา
ที่ของคณะเกษตรศาสตรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หากจะจําแนกตามจํานวนผูชวยนักวิจัย พบวา
มีผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษามากที่สุด รอยละ 57.4 รองลงมามีผูชวยนักวิจัยเปนลูกจางของ
โครงการ รอยละ 28.1 และพบวาสวนใหญผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 51.8
รองลงมาเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 45.8 มีเพียงรอยละ 2.4 ที่เปนนักศึกษาปริญญาเอก
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สวนผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการ สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 52.5
และพบวาผูชวยนักวิจัยที่เปนเจาหนาที่หนวยงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ
61.9 ซึ่งจะสังเกตพบวา ผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการและเปนเจาหนาที่ของคณะหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของไมมีผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเลย สําหรับลักษณะงานที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติ
ในโครงการวิจัยจะมีหลายลักษณะ เชน งานทดลองในหองปฏิบัติการงานเก็บรวบรวมขอมูลและงาน
ปฏิบัติภาคสนาม เชน การเตรียมแปลงทดลอง การทดสอบตัวอยางเปนตน งานที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมในชุมชน งานวิเคราะหขอมูล ตลอดจนงานดานธุรการ การเงินและบัญชีโครงการวิจัย และ
งานอื่นๆ เชน การเขียนโปรแกรมโครงการวิจัย เปนตน ซึ่งจากการศึกษาพบวา สวนใหญผูชวยนักวิจัย
จะชวยงานเก็บรวบรวมขอมูลและงานปฏิบัติภาคสนามมากที่สุด รอยละ 59.9 รองลงมาเปนงาน
วิเคราะหขอมูลรอยละ 53.0 และงานทดลองในหองปฏิบัติการ รอยละ 40.5 โครงการวิจัยสวนใหญ
พบวา เคยสงผูชวยนักวิจัยไปรวมประชุม ฝกอบรมหรือดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทํางานมากถึง
รอยละ 66.0 แตก็พบวาโครงการวิจัยสวนใหญยังไมเคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุม รอยละ 67.6 มีเพียงรอยละ 32.4 ที่โครงการเคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงาน เมื่อจําแนก
ตามจํานวนผูชวยนักวิจัยที่เคยไปเสนอผลงาน มีทั้งสิ้น 150 คน เปนผูที่เคยเสนอผลงานในระดับชาติ
รอยละ 84.8 และระดับนานาชาติ รอยละ 15.2 เมื่อถามถึงระดับความพึงพอใจของหัวหนาโครงการ
หรือนักวิจัยหลักตอการทํางานของผูชวยนักวิจัยพบวา มีความพึงพอใจในระดับดีมากเปนสวนใหญ
รอยละ 35.6 รองลงมาพอใจในระดับมาก รอยละ 26.3 มีเพียงสวนนอยมากที่พบวาพอใจในระดับ
คอนขางนอย เพียงรอยละ 0.8 โครงการสวนใหญผูชวยนักวิจัยทํางานไมเต็มเวลา รอยละ 45.4 เหตุ
ผลเนื่องมาจากผูชวยนักวิจัยสวนใหญเปนนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หาก
พิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคที่พบจากการทํางานของผูชวยนักวิจัยพบวา โครงการวิจัยสวนใหญ
ตอบวาไมมีปญหาจากการทํางานของผูชวยนักวิจัย รอยละ 72.9 ที่พบวามีปญหามีเพียงรอยละ 27.1
และปญหาที่พบสวนใหญจะเกิดจากผูชวยนักวิจัยที่มีประสบการณนอยทําใหตองเรียนรูงานอีกมาก
และมีเวลาในการทํางานไมเพียงพอในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รอยละ 14.6 และรอยละ 13.0 นอกจาก
นั้น ก็พบปญหาที่เกิดจากความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานไมมากนัก และความรูความสามารถไม
มากพอ และมีเพียงสวนนอยมากที่ปญหาเกิดจากผูชวยนักวิจัยปฏิบัติงานไมตรงตามสาขาที่จบมา
ระดับภาควิชาพบวา ภาควิชาที่โครงการวิจัยมีผูชวยนักวิจัยมากที่สุด คือ ภาควิชาพืชสวน
รอยละ 32.39 รองลงมาคือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 15.34 ภาควิชาที่โครงการ
วิจัยไมมีผูชวยนักวิจัยมากที่สุด คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 21.13 รองลงมา
คือภาควิชาพืชสวน รอยละ 18.31 เมื่อจําแนกตามจํานวนคนพบวา โครงการวิจัยที่มีผูชวยนักวิจัยที่
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เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือ โครงการวิจัยของภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
รอยละ 30.23 รองลงมาคือ ภาควิชาพืชไรและภาควิชาพืชสวน รอยละ 24.81 ภาควิชาที่โครงการวิจัย
มีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษาปริญญาโทมากที่สุด คือ ภาควิชาสัตวศาสตร รอยละ 26.32 รองลงมาคือ
ภาควิชาพืชไร รอยละ 21.93 สวนโครงการวิจัยของภาควิชาที่มีผูนักวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญา
เอกมีเพียง 3 ภาควิชา คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชไร 4 โครงการ รอยละ 66.67 และโครงการวิจัย
ของภาควิชาพืชสวน และภาควิชาโรคพืช รอยละ 16.67 เทากัน สวนโครงการวิจัยของภาควิชาที่มี
ผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางของโครงการ ที่จบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ที่พบมากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 83.33 และ 34.38 ตามลําดับ และโครง
การวิจัยที่มีผูชวยนักวิจัยที่เปนลูกจางโครงการวิจัย ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด คือ
โครการวิจัยของภาควิชปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 30.43 และพบวาโครงการวิจัยที่มีผูชวย
นักวิจัยเปนเจาหนาที่ของคณะเกษตรศาสตร หรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มากที่สุด คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 64.1
และ 33.33 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะงานที่ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติในโครงการ จะพบวาโครง
การวิจัยของภาควิชาพืชสวนมีผูชวยวิจัยปฏิบัติงานทดลองในหองปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมขอมูล
และงานภาคสนาม การทํางานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน และงานวิเคราะหขอมูล มากที่สุด รอยละ 25.0,
32.0, 25.0 และรอยละ 27.48 สวนภาควิชาที่พบวามีผูชวยนักวิจัยชวยงานดานการเงินธุรการและการ
เงินโครงการ และชวยงานอื่นๆ เชน การเขียนโปรแกรม พบมากที่สุดที่ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร รอยละ 26.0 และ 53.85 เมื่อศึกษาถึงการเขารวมประชุมหรือฝกงานของผูชวยนักวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะในการทํางานของผูชวยนักวิจัย พบวา โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน มีการสงผูชวย
นักวิจัยไปเขารวมประชุมหรือฝกอบรมมากที่สุด รอยละ 32.14 รองลงมาคือ โครงการวิจัยของภาควิชา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 17.86 และพบวาโครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวนเชนกันที่
เคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานในที่ประชุมมากที่สุด รอยละ 27.50 รองลงมาคือ โครงการวิจัย
ของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 17.5 หากจําแนกตามระดับของการเสนอผลงาน
ในที่ประชุม พบวา โครงการวิจัยของภาควิชาพืชไร จะสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานในระดับชาติ
มากที่สุด รอยละ 23.88 รองลงมา คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 21.64 และพบวา
โครงการวิจัยที่เคยสงผูชวยนักวิจัยไปเสนอผลงานในระดับนานาชาติมากที่สุด คือโครงการวิจัยของ
ภาควิชาพืชไร รอยละ 58.33 รองลงมาคือ โครงการวิจัยของภาควิชาโรคพืช รอยละ 20.83 เมื่อถาม
ถึงระดับความพึงพอใจของหัวหนาโครงการ/นักวิจัยหลักตอการทํางานของผูชวยนักวิจัย พบวา ภาค
วิชาที่หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักตามวามีความพึงพอใจตอการทํางานของผูชวยนักวิจัยในระดับ
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ดีมากและระดับมาก คือ โครงการวิจัยของภาควิชาพืชสวน รอยละ 23.60 และ 39.06 ตามลําดับรอง
ลงมา คือ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร รอยละ 22.47 และรอยละ 14.06 สวนภาควิชาที่
หัวหนาโครงการวิจัยหรือนักวิจัยหลักตอบวามีความพึงพอใจตอการทํางานของผูชวยนักวิจัยอยูใน
ระดับปานกลาง มากที่สุด คือ โครงการของภาควิชาพืชสวน รอยละ 37.04 รอง ลงมาคือ โครงการ
วิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร รอยละ 18.52 เทา
กัน สวนภาควิชาที่หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักตอบวามีความพึงพอใจในการทงานของผูชวยนัก
วิจัยนอย มีเพียง 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาโรคพืชและภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ภาควิชาละ 1 โครง
การเทากัน เมื่อพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยของผูชวยนักวิจัย พบวาภาควิชาที่
หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักตอบวามีปญหามากที่สุดในทุกดานคือ ภาควิชาพืชสวน

บทที่ 6
การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ไดตั้งวัตถุประสงคไว 3 ขอ ดังนั้นการอภิปรายผลจึงขอเชื่อมโยงเขาสู
วัตถุประสงคในขอดังกลาว ดังนี้
1) เพื่อใหทราบถึงศักยภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร ในชวง 3 ปที่ผานมา (25442546)
การศึกษาในระดับคณะ จะพบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มีศักยภาพในหลาย
ดาน ดานที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของโครงการวิจัย เชน มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งลงตีพิมพ
ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ โครงการสวนใหญมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุม มีการถาย
ทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ ใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรซึ่งเปนเปาหมายหลักใน
การรับการถายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงงานวิจัยเขากับงานการเรียน
การสอน โดยมีการนําผลงานวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนวิชาการเรียนการสอนทุกระดับ มากถึง
333 กระบวนวิชา โดยเฉพาะกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมีการเขียนตําราจาก
ผลงานวิจัยทั้งเขียนบางบทและเขียนทั้งเลม ตลอดจนการนํานักศึกษามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
วิจัย เชน เปนผูชวยนักวิจัย หรือการกําหนดใหงานวิจัยเปนหัวขอของวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ
เปนตน ดานที่ 2 เกี่ยวกับนักวิจัย พบวาสวนใหญนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร จะเปนผูอาวุโส
มีอายุ ตั้งแต 50 ปขั้นไป ซึ่งเปนผูที่ประสบการณในการทํางานวิจัยสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาที่
พบวาโครงการวิจัยสวนใหญ รอยละ 61.9 ที่ไมมีที่ปรึกษาโครงการ นักวิจัยกลุมนี้จะเปนกลุมที่มี
ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณโครงการใหญๆ ที่มีงบประมาณคอนขางสูง นอกจากนี้ นักวิจัย
ของคณะเกษตรศาสตร ยังมีการทํางานวิจัยในเชิงบูรณาการรวมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ รวมไปถึงหนวยงานในตางประเทศ และพบวาสวนใหญนักวิจัยเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอ
การดําเนินงาน สวนใหญมีการสงรายงานฉบับสมบูรณใหกับแหลงทุนตรงตามระยะเวลาของโครงการ
ดานที่ 3 ศักยภาพของผูชวยนักวิจัย พบวา โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญมีการ
นํานักศึกษาทุกระดับเขามามีสวนรวมในการเปนผูชวยนักวิจัย โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และ ปริญญาโท และมีการพัฒนาทักษะของผูชวยนักวิจัยโดยการสงไปรวมฝกอบรมหรือดูงานหรือ
การสงไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งกลุมบุคคลเหลานี้จะหากไดพัฒนา
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เขามารวมในกิจกรรมวิจัยของคณะ
ก็จะเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยใหมีความ
เขมแข็งขึ้น และยังชวยประหยัดทั้งดานทรัพยากรและเวลาในการทํางานดวย
ระดับภาควิชา/หนวยงาน จากการศึกษาพบวา ภาควิชา/หนวยงานมีศักยภาพดานการวิจัยที่
แตกตางกันออกไป ขึ้นกับสถานภาพของแตละหนวยงานดวย ผลการศึกษาสวนใหญจะพบประเด็น
วิจัยมากที่สุดในกลุมภาควิชาที่เกี่ยวกับพืชและสัตว ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนากิจกรรมวิจัยของภาควิชา/หนวยงานตอไป
จากการศึกษาศักยภาพโครงการวิจัยทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา พบวา มีประเด็นที่
คณะฯควรจะใหความสนใจกับการเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณของการเกษียณอายุนักวิจัยอาวุโส
ในอีก 5-10 ปขางหนา และมีการพัฒนาผูชวยนักวิจัยที่เคยฝกทักษะมาระดับหนึ่งเขาสูกระบวนการ
วิจัยในอนาคต ในระดับภาควิชา/หนวยงาน ทําใหทราบวาควรมีการพัฒนางานวิจัยดานใด และคณะ
ควรใหการสนับสนุนภาควิชาที่ยังมีความเขมแข็งดานงานวิจัยไมมากนัก
2) เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร
การศึกษาในระดับคณะ ทําใหทราบถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดานงานวิจัยที่
แทจริงในดานตางๆ ดังนี้ ดานกลุมวิจัย พบวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญจะมี
นักวิจัยรวมโครงการ
ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ
รวมถึงนักวิจัยรวมจากตางประเทศ
ดานผูวิจัย จะพบวานักวิจัยของคณะเกษตรศาสตรมีการทํางานวิจัยคอนขางมาก เมื่อเทียบกับภาพ
รวมของมหาวิทยาลัย เห็นไดจากผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมและการตีพิมพผลงานทางวารสาร
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดานผูชวยนักวิจัย พบวา โครงการสวนใหญมีผูชวยนักวิจัยที่เปนทั้ง
นักศึกษา เปนลูกจางของโครงการ และเปนเจาหนาที่ของคณะเกษตรศาสตรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งกลุมใหญจะเปนนักศึกษา และมีการฝกทักษะในการทํางานโดยการสงนักศึกษาไปดูงานหรือเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตลอดจนการกําหนดใหงานวิจัยเปนหัวขอ
วิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ เปนตน ซึ่งแสดงถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยเขาสูกระบวนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการงานวิจัย พบวา คณะเกษตรศาสตร มีศักยภาพในการ
แสวงหางบประมาณวิจัยอยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณะยังใหการ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายในคณะดวย ดานการประเมินคุณภาพ
ของผลงานวิจัยสวนใหญไดรับการประเมินโดยแหลงทุนเจาของงบประมาณ หรือประเมินจากผลงาน
วิจัยที่มีการนําเสนอในที่ประชุมและการตีพิมพผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติคอนขางมาก
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ในระดับภาควิชา/หนวยงาน
ขอมูลที่ไดจะชวยในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดานการวิจัยของภาควิชา/หนวยงาน เพื่อการวางแผนในการปรับปรุงแกไขใหระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/หนวยงานมีความสมบูรณมากขึ้น
จากการศึกษาทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา/หนวยงาน
ทําใหไดขอมูลที่สนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการกําหนดแผน
การดําเนินงานทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชาใหเหมาะสมตอไป
3) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรตอไป
การศึกษาในระดับคณะ พบวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาทําใหทราบศักยภาพที่แทจริงของงาน
วิจัยคณะเกษตรศาสตร และแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งดานสถานภาพของโครงการวิจัย ซึ่งมี
ทิศทางวาจะตองเนนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดาน
นักวิจัยที่สวนใหญจะพบวาเปนกลุมนักวิจัยอาวุโส ซึ่งมีอายุมากวา 50 ปขึ้นไป บอกใหทราบวาคณะ
เกษตรศาสตร ตองมีการเตรียมตัวกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นจากการเกษียณอายุราชการของนักวิจัย
อาวุโสในระยะเวลา 5-10 ปขางหนา และขอมูลดานการใชประโยชนงานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย
การถายทอดเทคโนโลยีลวนแตเปนขอมูลพื้นฐานที่ประกอบการวางแผนพัฒนางานวิจัยของคณะ
ทั้งสิ้น
ระดับภาควิชา/หนวยงาน ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานที่จะประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนางาน
วิจัยของภาควิชา/หนวยงาน ในทิศทางใด เพื่อการรองรับกับประเด็นปญหาดานการลดนอยถอยลง
ของนักวิจัยในภายใน 5-10 ปขางหนา ดานการแสวงหางบประมาณโครงการวิจัย รวมถึงการวางแผน
สร า งนั ก วิ จั ย รุ น ใหม เ ข า ทดแทนหรื อ การฝ ก ทั ก ษะให กั บ ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย เข า สู ก ระบวนการวิ จั ย ของ
ภาควิชา/หนวยงาน เพื่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคตตอไป
จากการศึกษาทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา ทําใหมองเห็นวาแนวทางในการพัฒนางาน
วิจัยของคณะควรจะดําเนินการไปในทิศทางใด และการพัฒนางานเพื่อจะรองรับกับปญหาที่จะเกิดขึ้น
และวิธีการจะเสริมใหภาพรวมของงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น เปนตน
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ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. คณะควรมีก ารปรับปรุง ยุทธศาสตรดานการวิจัยและแผนแมบทการวิจัยของคณะให
เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. คณะเกษตรศาสตร ควรมีการวางแผนการพัฒนานักวิจัยรุนใหมขึ้น เพื่อรองรับการ
เกษียณอายุราชการของนักวิจัยระดับอาวุโส ในอีก 5 – 10 ปขางหนา
3. สงเสริมใหนักวิจัยรุนเยาว เขาไปมีสวนรวมในการทํางานวิจัยกับคณาจารยอาวุโสเพื่อ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัย
4. สงเสริมใหเกิดเครือขายดานการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้น
5. สรางความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และความรวมมือกับหนวยงานตาง
ประเทศเพื่อนํามาซึ่งการทํางานวิจัยรวมกัน
6. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว
เอื้ออํานวยตอกิจกรรมวิจัย เชน การลดขั้นตอนในการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการทํางาน สนับสนุนดานบุคลากรดูแลงานวิจัยของคณะ รวมถึง
อุปกรณและเครื่องวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัย
7. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัย เชน งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาโครงการใหม
การสนับสนุนใหมีการเสนอผลงานวิจัย
การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ เปนตน
8. มีการจัดทําทะเบียนผูชวยนักวิจัย เพื่อพัฒนาผูที่มีมีความรูและความสามารถซึ่งไดรับการ
ฝกทักษะในการทํางานมาระดับหนึ่งเขาสูกระบวนการวิจัย จะชวยใหเกิดการประหยัด
ทรัพยากรและเวลาในการทํางานวิจัย ซึ่งจะทําใหงานวิจัยมีความแข็งแกรงขึ้น
9. สนับสนุนใหมีการพัฒนานักศึกษาเขาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมวิจัย เชน เปนผูชวย
นักวิจัยในโครงการ เพื่อเรียนรูประสบการณ และพัฒนาทักษะในการทํางาน หรือกําหนด
ใหงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษ เปนตน
10. คณะฯควรสนับสนุนภาควิชาที่มีโครงการวิจัยนอย ใหมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. สภานภาพของนักวิจัยในโครงการนี้………………………………………………………
( ) หัวหนาโครงการ
( ) ผูรวมวิจัย
( ) ที่ปรึกษาโครงการ
3. สังกัดของหัวหนาโครงการ
( ) สังกัดคณะเกษตรศาสตร
( ) สังกัดหนวยงานภายนอกคณะ
( ) สังกัดหนวยงานตางประเทศ
4. ระยะเวลาดําเนินการวิจัยของโครงการ
( ) 1 ป
( ) ตอเนื่อง 1-3 ป
( ) ตอเนื่อง 1-5 ป
( ) ตอเนื่อง 1-10 ป
( ) ตอเนื่อง 1-10 ปขึ้นไป
5. จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
( )
1 - 500,000
( ) 500,001 – 1,000,000
( ) 1,000,001 – 1,500,000
( ) 1,500,001 – 2,000,000
( ) 2,000,001 – 2,500,000
( ) 2,500,001 – 3,000,000
( ) 3,000,001 – 3,500,000
( ) 3,500,001 – 4,000,000

แหลงทุน …………………………….…
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
แหลงทุน ……………………………….
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( ) 4,000,001 – 4,500,000
แหลงทุน ……………………………….
( ) 4,500,001 – 5,000,000
แหลงทุน ……………………………….
( ) มากกวา 5,000,000 บาทขึ้นไป แหลงทุน ……………………………….
6. โครงการนี้เปนโครงการลักษณะใด
( ) ชุดโครงการ
( ) โครงการเดี่ยว
( ) โครงการวิจัยบูรณาการ
7. ผลการดําเนินงานของโครงการ
( ) ดําเนินการวิจัยสิ้นสุดโครงการแลว สงรายงานฉบับสมบูรณแลว
( ) ดําเนินการวิจัยสิ้นสุดโครงการแลว แตยังไมไดสงรายงานฉบับสมบูรณ
( ) อยูระหวางดําเนินการในระยะเวลาโครงการ
( ) ไมสามารถดําเนินการใหสิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ อยูระหวางการขยายเวลาดําเนินงาน
8. งบประมาณโครงการนี้ไดรับจากแหลงทุนใด
( ) งบประมาณเงินรายได
( ) คณะ
( ) ภาควิชา/หนวยงาน
( ) งบประมาณแผนดิน
( ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
( ) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
( ) สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักนายกฯ
( ) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
( ) กระทรวง กรม กอง อื่นๆ ระบุ……………………………………………….
( ) แหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ จาก
( ) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
( ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
( ) สํานักงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรแหงชาติ
( ) มูลนิธิโครงการหลวง
( ) แหลงทุนอื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………..
( ) แหลงทุนจากภาคเอกชน
( ) แหลงทุนจากตางประเทศ โปรดระบุแหลงทุน……………………………………………..
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9. ประเภทของงานวิจัยโครงการนี้
( ) โครงการวิจัยพื้นฐาน
( ) โครงการวิจัยประยุกต
( ) โครงการวิจัยพัฒนา
10. ทานไดนําผลการวิจัยจากโครงการนี้ไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอนหรือไม
( ) ไมใช
( ) ใช จํานวน ……………..กระบวนวิชา
ระดับ ป.ตรี จํานวน …………………กระบวนวิชา ……………………………………
ระดับ ป.โท จํานวน………………….กระบวนวิชา ……………………………………
ระดับ ป.เอก จํานวน………………….กระบวนวิชา ……………………………………
11. ผลการวิจัยเรื่องนี้มีการนําไปถายทอดเทคโนโลยีหรือไม อยางไร
( ) ไมมี
( ) มี รูปแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ฝกอบรม
( ) ประชุมใหความรู/การบรรยาย
( ) กิจกรรมรวมกับชุมชน เชน เวทีชาวบาน เรียนรูรวมกับชุมชน
( ) รายการวิทยุ/โทรทัศน /หนังสือพิมพ
( ) เปดใหดูงาน
12. จากขอ 9 กลุมเปาหมายที่รับการถายทอดคือกลุมใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) เจาหนาที่ของรัฐ เชน นักสงเสริม, นักวิชาการ
( ) ผูประกอบการ /เอกชน
13. ผลการวิจัยเรื่องนี้มีการนําไปเขียนเปนตําราเรียนหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ไมมี
( ) มีเขียนบางบท
( ) มี เขียนทั้งเลม เรื่อง …………………………………………………………………….
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14. ผลการวิจัยเรื่องนี้มีการนําเสนอในการประชุมหรือไม
( ) ไมมี
( ) มีระดับชาติ จํานวน…………ครั้ง โปรดระบุ……………………………………………..
( ) มีระดับนานาชาติ จํานวน……..ครั้ง โปรดระบุ…………………………………………
15. ผลการวิจัยเรื่องนี้มีการตีพิมพในวารสารหรือไมอยางไร
( ) ไมมี
( ) มีระดับชาติ จํานวน……… ครั้ง โปรดระบุ……………………………………………….
( ) มีระดับนานาชาติ จํานวน ………..ครั้ง โปรดระบุ………………..………………………
16. โครงการวิจัยนี้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม รูปแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ไมมีการประเมิน
( ) ประเมินโดยกลุมวิจัยของโครงการ
( ) ประเมินโดยแหลงทุนเจาของงบประมาณ
( ) ประเมินโดยการประชุมนักวิจัยในโครงการ
17. โครงการวิจัยนี้ดําเนินการภายใตแผนแมบทใดของคณะฯ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) แผนแมบทดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
( ) แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
( ) แผนแมบทการวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
( ) แผนแมบทดานการวิจัยลําไย
( ) แผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง
( ) แผนแมทบการวิจัยดานธัญพืช
( ) แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตพืช
( ) แผนแมบทการวิจัยดานการผลิตสัตว
( ) แผนแมบทการวิจัยเศรษฐศาสตร/สังคมและธุรกิจเกษตร
( )แผนแมบทการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
( )แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. โครงการวิจัยนี้ดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยระดับชาติดานใด
( ) ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม
( ) ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดานใด
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรม
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
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(

(
(

( ) ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาเกษตร
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาใหม
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนากิจการที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มยอดขายสินคาอื่น
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร
และเกษตรอุตสาหกรรม
( ) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
( ) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
( ) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
) ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
( ) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจมหภาค
) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ

19. โครงการนี้มีไดมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ หรือไมอยางไร
( ) จดสิทธิบัตร ป………………………………………………..
( ) จดลิขสิทธิ์ ป……………………………………………….
( ) ไมไดจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
สวนที่ 2 ขอมูลสวนตัวนักวิจัย
20. เพศ ( ) หญิง
( ) ชาย
19. วุฒิการศึกษา (
(
(
(
20. อายุ (
(
(
(
(
(
(

) ปริญญาเอก สาขา……………………………………………………
) ปริญญาโท สาขา…………………………………………………….
) ปริญญาตรี สาขา…………………………………………………….
) อื่นๆ โปรดระบุสาขา ……………………………………………….

) 25- 30 ป
) 30- 35 ป
) 35- 40 ป
) 40- 45 ป
) 45-50 ป
) 50- 55 ป
) 55-60 ป
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21. ตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัย
( ) ศาสตราจารย
( ) รองศาสตราจารย
( ) ผูชวยศาสตราจารย
( ) อาจารย
( ) นักวิชาการเกษตร
( ) นักวิทยาศาสตร
สวนที่ 3 ขอมูลนักวิจัยรวม และที่ปรึกษาโครงการ
22. จํานวนนักวิจัยรวมในโครงการนี้
( ) ไมมี
( ) มีจํานวน………………คน
สังกัด ( ) คณะฯ จํานวน…………………..คน
( ) นอกคณะฯ จํานวน……………..คน
( ) ตางประเทศ จํานวน……………..คน
23. จํานวนที่ปรึกษาโครงการ
( ) ไมมี
( ) มีจํานวน………………คน
สังกัด ( ) คณะฯ จํานวน…………………..คน
( ) นอกคณะฯ จํานวน……………..คน
( ) ตางประเทศ จํานวน……………..คน
สวนที่ 4 ขอมูลผูชวยนักวิจัยในโครงการ
24. โครงการนี้มีผูชวยนักวิจัย หรือไม
( ) ไมมี
( ) มีจํานวน………………คน
สถานะ ( ) นักศึกษา …………….. คน
( ) ตรี จํานวน………….คน สาขา…………………………………..
( ) โท จํานวน…………คน สาขา…………………………………..
( ) เอก จํานวน…………คน สาขา…………………………………..
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( ) ลูกจางโครงการฯ ……………………..คน
( ) ต่ํากวา ป.ตรี สาขา……………………………
( ) ตรี สาขา…………………………………..
( ) โท สาขา…………………………………..
( ) เอก สาขา…………………………………..
( ) เจาหนาที่ของหนวยงาน ……………………คน
( ) ตรี สาขา…………………………………..
( ) โท สาขา…………………………………..
( ) เอก สาขา…………………………………..
25. ภาระงานที่ผูชวยนักวิจัยของทานปฏิบัติในโครงการนี้ มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) งานทดลองในหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับ……………………………..………………………….
( ) งานเก็บรวบรวมขอมูลและงานปฏิบัติภาคสนาม..……………………………………………..
( ) ชวยในเกี่ยวกับชุมชน
( ) งานวิเคราะหขอมูล
( ) งานดานธุรการ การเงินและบัญชีโครงการ
( ) งานอื่นๆ เกี่ยวกับ…………….………………………………………………………………..
26. ทานเคยสงผูชวยนักวิจัยในโครงการไปรวมประชุมหรือฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทํางานหรือไม
( ) เคย จํานวน……………………ครั้ง
( ) ไมเคย
27. ทานเคยสงผูชวยนักวิจัยไปรวมเสนอผลงานการวิจัยหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย จํานวน ………………….ครั้ง
ระดับ ( ) ชาติ ………………..ครั้ง
( ) นานาชาติ……………ครั้ง
28. ผูชวยนักวิจัยในโครงการของทาน ชวยงานทานไดในระดับไหน
( ) ระดับดีมาก ( ) มาก
( ) ปานกลาง ( ) คอนขางนอย
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29. ผูชวยนักวิจัยในโครงการของทาน ทํางานเต็มเวลาหรือไมเต็มชวงเวลา
( ) เต็มเวลา
( ) มีทั้งเต็มเวลาและไมเต็มเวลา
( ) ทํางานไมเต็มเวลา เนื่องจาก ……………………………………………………………………
30. ปญหาและอุปสรรคสําคัญที่เกิดจากผูชวยนักวิจัยของทาน มีหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี โปรดระบุ
( ) ความรูความสามารถไมมากพอ
( ) ประสบการณนอยทําใหตองเรียนรูงานอีกมาก
( ) ความรับผิดชอบและเอาใจใสตอการทํางานไมมากนัก
( ) เวลาในการทํางานไมเพียงพอ
( ) ผูชวยนักวิจัยปฏิบัติงานไมตรงตามสาขาที่จบการศึกษามา

ภาคผนวก ข
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
การจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติเปนภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2515 มาตรา 11 ที่กําหนดให "สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเสนอแนะแนวนโยบาย
และโครงการสงเสริมการวิจัยซึ่งสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีตอสภาวิจัยแหงชาติ" และคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ไดมีมติให "การวางนโยบายและแผนการวิจัยสวนรวม
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนาที่รวมกันของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดทํา
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป
ดวยภารกิจหนาที่และมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ได จัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือเปนแนวทาง
ประกอบการวิจัยมาแลวรวม 5 ฉบับ โดยแตละฉบับแบงเปนชวงเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2520
เปนตนมา โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ สําหรับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544)
สิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จึงไดจัดทํานโยบายและ
แนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ขึ้น โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรการวิจัยซึ่งทําใหนโยบายการวิจัยฯ
ฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยใหความสําคัญกับการวิจัยในสิ่งที่ประเทศชาติมีศักยภาพ และ
เปนไปตามความจําเปนของประเทศ
ในขั้นตอนของกระบวนการจัดทําไดเริ่มจากการวางกรอบแนวคิดและรูปแบบของนโยบาย
และแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 โดยการประสานความรวมมือ การระดมความคิด และการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายครั้งจาก นักวิจัย นักวิชาการ ผูบริหาร นักปฏิบัติ นักพัฒนา และ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด วิสัยทัศน ของ
กระบวนการวิจัย ระบบการวิจัยและแนวทางการวิจัยของประเทศในอนาคตการจัดทําแผนกลยุทธ
การวิจัยโดยคณะทํางานกลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมและการติดตามประมวลผลภาพรวม แนวโนมสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง
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จากผลการประชุมทางวิชาการผลงานการวิจัย การสัมมนาระดับชาติตางๆ รวมทั้งขอคิดเห็นตลอด
จนขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 2549) ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัตินโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามที่สํานักงานฯ เสนอ เพื่อใหหนวยงานของรัฐและภาค
เอกชนใชเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศตอไป มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. กรอบแนวคิดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
2. วัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
3. เปาหมายของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
4. นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6

1. กรอบแนวคิดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
1) มุงเนนใหนโยบายและแนวทางการวิจัยสามารถบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไวและสามารถ
นําผลการวิจัยไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง และสนับสนุนวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
2) มุงเนนการวิจัยเฉพาะเรื่องที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
3) มุงเนนการบริหารการวิจัยและการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4) มุ งเนนนโยบายและแนวทางการวิจัยที่เ ปนพลวัต สามารถปรับแปลงใหสอดคลองกับ
สถานการณจริง
5) มุงเนนชุดโครงการวิจัยแหงชาติ (National Research Programs) ที่จําเปนตองดําเนินการ
เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงในระยะสั้น
6) มุงเนนการวิจัยประยุกตที่ควรทําเพื่อแกไขปญหาของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7) มุงเนนการวิจัยพื้นฐานที่จะสรางองคความรูเพื่อใหกาวทันสังคมโลกที่มุงสูสังคมองคความรู
(knowledge based society)
8) มุงกําหนดการสนับสนุนการวิจัยทั้งสามประเภท เปนสัดสวน ดังนี้คือ ชุดโครงการวิจัยแหง
ชาติตอการวิจัยประยุกตตอการวิจัยพื้นฐานเปน 50 : 20 : 30
9) มุงเนนการสรางนักวิจัย เครือขายการวิจัย การลงทุนการวิจัย และการสรางหนวยงานการ
วิจัย และระบบบริหารการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยทุกประเภท
10) มุงเนนความมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการวิจัยการดําเนินการวิจัยและการใชประโยชนการวิจัย
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ดังนั้นนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 จึงประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ
(ก) การกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
(ข) การกําหนดแนวทางเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารการวิจัยของประเทศ
เปาหมาย
การพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงคของนโยบายและ
แนวทางการวิจัยของชาติ
เพื่อใหไดผลการวิจัยและระบบการวิจัยเพื่อ :
• พัฒนาอยางยั่งยืน พึ่งตนเอง
• เพิ่มความสามารถแขงขันได
• ยกระดับคุณภาพชีวิต

• ปรับระบบการวิจัยใหสรางองคความรูที่
ตองการ

เปาหมายของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ
• 4 ดาน : เกษตร วิทย – เทคโน – อุตสาหกรรม
สุขภาพ และสังคม
• 3 ประเภท : ชุดโครงการวิจัยแหงชาติ วิจัยประยุกต
และวิจัยพื้นฐาน
• กําลังคนดานการวิจัยที่มีคุณภาพ
• ระบบการบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
1) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพึ่งตนเองในทุกสถานการณ
และไดองคความรูใหม ตลอดจนองคความรูที่สืบสานภูมิปญญาไทย
2) เพื่ อ ให ไ ด ผ ลการวิ จั ย ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาขี ด ความสามารถของประเทศในการแข ง ขั น เสรี
บนเวทีโลก
3) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อ ให ไ ด ร ะบบการวิ จั ย ที่ ส ามารถสร า งองคความรูให เหมาะสมกั บการพั ฒนาประเทศ
ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในระยะยาว
3. เปาหมายของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6

(พ.ศ. 2545-2549)
ในชวงระยะเวลาของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ประเทศไทยจะมี
1) ผลงานวิจัยสี่ดานหลัก ไดแก ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ดานสุขภาพ และดานสังคมและวัฒนธรรม
2) ผลงานวิจัยในแตละดานจะไดมาจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติ การวิจัยประยุกต และการ
วิจัยพื้นฐาน
3) กําลั ง คนด า นการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถดําเนิ น การวิ จั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยไดรับการสงเสริมสนับสนุนอยางเพียงพอ
4) ระบบการวิจัยที่มีโครงสรางและการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเอื้อตอการมีสวนรวมจาก
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
เปาหมายที่ 1 และที่ 2 เปนการกําหนดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สวนเปาหมายที่ 3
และที่ 4 เปนสวนการสรางความเขมแข็งใหแกระบบบริหารการวิจัย

4. นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)
สวนที่ 1 : ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ จะสรางผลงานวิจัยที่เปน
ความจําเป น และประเทศมี ศักยภาพพรอ มเพื่อเตรียมประเทศใหสามารถจั ดการกั บกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจโลกโดยประกอบดวยชุดโครงการวิจัยแหงชาติ 4 ดาน รวม 34
ชุดโครงการฯ ดังนี้
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- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
จะมุงพัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มโดยการแปรรูปสินคาเกษตรหลัก ไดแก ขาว ยางพารา
มันสําปะหลัง กุงกุลาดํา ปลาทูนา ปลาสวยงาม โค-สุกร-สัตวปก ไมสวนปา ระบบเกษตร ไมดอกไม
ประดับ ไมผล ออยและน้ําตาล รวม 12 ชุดโครงการฯ
- ชุ ด โครงการวิ จั ย แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม จะมุงพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยเนนอุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานทดแทน เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยี
บําบัดของเสีย คอมพิวเตอรซอฟตแวรและฮารดแวร และการวิจัยนโยบายอุตสาหกรรมไทย รวม 6
ชุดโครงการ
- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานสุขภาพ จะเนนการปรับระบบสุขภาพ
จากการรักษามามุงการปองกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภยันตรายสมรรถนะของมนุษย การกระจาย
อํานาจระบบบริการสุขภาพ สมุนไพร โรคเอดส โรคติดเชื้อ โรคไมติดเชื้อ ชุดวินิจฉัยโรค อุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศ และภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ รวม 10 ชุดโครงการฯ
- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม จะมุงแกปญหา
เรงดวนและสรางภูมิคุมกันใหสังคมเขมแข็งในดานสํานึกไทยและวินัยในวิถีชีวิตไทยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการดานการทองเที่ยวผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตนตอสังคมไทย การบริหารจัดการในการปองกันและแกไขวิกฤตยาเสพติด และ
แรงงานของประเทศ รวม 6 ชุดโครงการฯ
สวนที่ 2 : การวิจัยประยุกต จะเนนการวิจัยตอยอดความรู เพื่อแกไขปญหาของประเทศ
ตามความตองการของคณะรัฐมนตรี และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมุงการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยในรูปของ
สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐคูมือปฏิบัติการและผลงานวิจัยอื่นที่เปนรูปธรรม
สวนที่ 3 : การวิจัยพื้นฐาน จะเนนนวัตกรรม บทความตีพิมพและความเปนเลิศดาน
วิชาการที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเพื่อเปนฐานขององคความรูสําหรับการขยายผลประโยชนที่
เกิดจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติ และการวิจัยประยุกต ตลอดจนการสรางนักวิจัยรุนใหมใหเปนทุน
ปญญาของชาติในระยะยาว
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สวนที่ 4 : การปรับระบบการบริหารการวิจัยของชาติ โดยอาศัยระบบ "จตุภาคีการวิจัย"
อันประกอบดวย (1) รัฐ (2) ผูสนับสนุนการวิจัย (3) ผูทําการวิจัย และ (4) ผูมีสวนไดสวนเสียการ
ปรับระบบการบริหารการวิจัยจะใชแนวทางตาง ๆ รวม 9 แนวทาง คือ
• แนวทางการปรับความเชื่อมโยงของหนวยงานในระบบ "จตุภาคีการวิจัย"
• แนวทางการปรับนโยบายการวิจัยตามความตองการของสังคม
• แนวทางการสรางวัฒนธรรมการใชผลงานวิจัยในการแกปญหา
• แนวทางการพัฒนาอาชีพนักวิจัย
• แนวทางการติดตามประเมินผลการวิจัย
• แนวทางการรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัย
• แนวทางการบริหารงบประมาณการวิจัย
• แนวทางการพัฒนาการวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน
• แนวทางการนํานโยบายการวิจัยสูแผนปฏิบัติการ
เมื่อสิ้นสุดป 2549 เปนที่คาดหวังวาประเทศไทยจะมีผลงานวิจัยที่สามารถใชแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมมีกําลังคนดานการวิจัย และระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจ
เอกชนสามารถ ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม นักวิจัยไทยมีความรวมมือกับตางประเทศ
ในการพัฒนา การวิจัยของชาติ และประเทศไทยเห็นความสําคัญที่จะลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น สังคมไทย จะสามารถติดตามผลของนโยบายฯ โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด ตาง ๆ เชน
งบประมาณการวิจัยของประเทศเปนไมนอยกวารอยละ 0.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) โดยเปนงบประมาณการวิจัยของภาครัฐไมนอยกวารอยละ 0.3 ของ GDP และของภาคธุรกิจ
เอกชนไมนอยกวา รอยละ 0.1 ของ GDP
นอกจากนี้ ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงบประมาณการวิ จั ย นั้ น รั ฐ ควรจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนใหชุดโครงการวิจัยแหงชาติไดรับรอยละ 50 ของงบประมาณการวิจัยทั้งหมด
ของประเทศ สวนอีกรอยละ 50 เปนของโครงการวิจัยประยุกตและพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความจําเปนตอง
กระทําเพื่อเสริมชุดโครงการวิจัยแหงชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้นรวมทั้งแกปญหาสําคัญตามความตองการ
และเปนทุนปญญาของประเทศ
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ภาคผนวก ค
วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแนวทางการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพา
ตนเองได

พันธกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐาน และประยุกตในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อสามารถนําไป
แกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. กรอบในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และความหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนน
การวิจัย
ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดขึ้นบนพื้นฐานความพรอม
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายเพื่อเปนเครื่องมือชี้นํา สนับสนุน และผลักดันการ
ดําเนินงานด านการศึ ก ษาวิ จัยในรูปแบบตา งๆ ของคณะ สํานั ก สถาบั น และหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยวิจัยตามนโยบายที่กําหนดในแผน
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ความหมายของการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รองรับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ โดยการศึกษาสภาพปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ชุมชนทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรูในวิทยาการทั้งดาน
วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร
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- หรือเพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยตามความตองการของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และนําประสบการณจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. รูปแบบการศึกษาวิจัย
การดําเนินการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอาจปรากฎในรูปแบบ
1. การศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาในคณะ
ตาง ๆ เชน โครงการวิจัย การศึกษาปญหาพิเศษ งานการคนควาแบบอิสระ
งานวิทยานิพนธ
2. การศึกษาวิจัยในลักษณะโครงการ/โครงงาน ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และ
บุคลากรอื่น ที่มีลักษณะโครงการเดี่ยว หรือโครงการรวม หรือในลักษณะที่ปรึกษา
การศึกษาวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ขางตน จะมีลักษณะแตกตางตามประเภทแหลงที่มาของ
งบประมาณที่ใชในการศึกษา (งบประมาณสวนตัว งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได
งบประมาณกองทุนวิจัย งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก)
4. นโยบายการวิจัย
- สนับสนุนการวิจัยประยุกตที่มุงแกปญหาเฉพาะหนาเรงดวนของสังคม และฟนฟูสราง
ภูมิคุมกันในสังคมมีความเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืนโดยพึ่งตนเองไดในวิถีไทย ขจัด
ความขัดแยงในสังคม มุงสรางคนดีมีศีลธรรม
- เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาหนวยงาน/องคกร/ชุมชน ทองถิ่น
ประเทศ และภูมิภาค
- สนับสนุนการวิจัยทั้งดานการวิจัยประยุกต เพื่อการพัฒนาการวิจัยพื้นฐาน เพื่อการสรางและ
สั่งสมองความรู
ทิศทางและแนวทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ.2545)
ทิศทางและแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดจากกรอบแนวคิดในดานกระแส
โลกาภิวัฒน กระแสสังคมภายในประเทศ นโยบายและความตองการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
ปจจัยที่ผลตอการกําหนดภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชุมชนทองถิ่น ศักยภาพความพรอมและเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้ :
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5. ทิศทางการวิจัย
ทิศทางที่ 1: เปนมหาวิทยาลัย ที่มุงศึกษาวิจัย การจัดการและพัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมโดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น เพื่อสนับสนุนพัฒนา หนวย
งาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งพาตนเอง
ทิศทางที่ 2: เปนมหาวิทยาลัยที่มุงศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูและความรวมมือกับหนวยงาน/
องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมทองถิ่น
ทั้งสังคมเมืองและชนบท และการจัดการทรัพยากรบนที่สูง
ทิศทางที่ 3: เปนมหาวิทยาลัยที่มุงศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตร เพื่อประโยชนในการรักษาและ
การบริการดานสุขอนามัย
รองรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของชุมชนสังคม
เขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี
ทิศทางที่ 4: เปนมหาวิทยาลัยที่มุงการเปนแหลงศูนยขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษทํานุบํารุง
และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งสารสนเทศการพาณิชย ครอบคลุมประเทศในกลุมอนุภูมิภาคน้ําโขง
(จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา และเวียตนาม)
6. แนวทางการวิจัย
ทิศทางการวิจัยตาง ๆ ขางตน ประกอบดวยแนวทางการวิจัยที่สาขาวิชาตาง ๆ ในกลุม
สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว หรือรวมสาขา โดยมีแนวทางการวิจัย
ภายใตทิศทางตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. แนวทางการวิ จั ย ภายใต ทิ ศ ทางการวิ จั ย ที่ มุ ง ศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การและ
พัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
โดยการประยุกตใชวิทยาศาตรและเทคโนโลยีในการใชประโยชนทรัพยากร ทองถิ่น เพื่อ
สนับสนุน พัฒนา หนวยงาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งตนเอง โดย คณะ สถาบัน สํานัก
สามารถดําเนินการวิจัยใหสอดคลองตามแนวทางในขอ 1 – 4 ดังนี้ คือ
1.1 การวิ จั ย ที่ มุ ง หรื อ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ที่ ส อดคล อ งกั บ การใช
ทรัพยากรและลักษณะทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ทางดานระบบเกษตรไมดอก ไมประดับ ไมผล
พืชไรและสัตวเศรษฐกิจของชุมชน/ทองถิ่น
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1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาดานคุณภาพผลิตภัณฑ และดานการบริการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาดานธุรกิจ อุตสาหกรรมของทองถิ่น
1.3 การวิจัยที่มุงหรือมีผลตอการพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี
ชาวบานมาใชประโยชนและนําไปสูการขยายผลทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม
1.4 การวิจั ยเพื่อประยุก ตเทคโนโลยีจากตางประเทศใหเขากับปญหาและ/หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน
- การวิจัยดานพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- การวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดและบําบัดของเสีย
- การวิ จั ย เพื่ อ การใช ป ระโยชน ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศการพั ฒ นา
คอมพิวเตอร ซอฟแวร และฮารดแวร
2. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางที่มุงศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู และการรวม
มือกับหนวยงาน/องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมทองถิ่น ทั้งสังคมเมือง และชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การวิจัยประยุกตที่จะชวยแกปญหายาเสพติด การวางงาน แรงงาน ความยากจน
ข อ ขั ดแย ง แ ล ะ ก า ร แ ย งชิ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ บ นที่ สู ง การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมือง และสิ่งแวดลอม
2.2 การวิจัยผลกระทบของสังคมตะวันตกตอสภาวะของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
2.3 การวิจัยทางดานขอมูลและการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น
2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนทองถิ่น
2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของนักศึกษา และการเรียนรูของประชาชนทุก
ระดับ ทุกอาชีพ ใหรูจักวิธีการเรียนรูตลอดชีพ ตลอดชีวิต (Life long Education)
2.6 การวิจัยพัฒนารูปแบบ คานิยมที่ดีตอคนดี มีความรูมากกวาอํานาจ อิทธิพล
รูปแบบการสรางชุมชนรักทองถิ่น การบริหารชุมชนทองถิ่นที่ดีภายใตแนวทาง
ธรรมาภิบาล
2.7การวิจัยพัฒนากฎระเบียบ ขอบังคับ/กฎหมาย และการพัฒนากระบวนการบังคับ
ใชในสังคมชุมชนทองถิ่น
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3. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตรเพื่อประโยชนใน
การรักษา และการบริการดานสุขอนามัย รองรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของชุมชน
สังคมเขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส/โรคติดเชื้อ/โรคไมติดเชื้อ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับ สมุนไพรในทองถิ่นและการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
3.4 การวิจัยเพื่อปองกันดานอุบัติเหตุ ภัยอันตราย การปองกันโรคในชุมชน
และการรักษาโรค
3.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุษยและการฟนฟูสุขภาพของผูปวยผูสูงอายุ
และเด็กดอยโอกาส
3.6 การวิจัยผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีและการใชผลิตภัณฑตอสุขอนามัยและ
สภาวะปลอดสารพิษ
3.7 การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และประยุกตใชประโยชนทางดานระบบ
เกษตร Agricultural System, Ethnobiology/Ethnobotany ฟสิกส นิวตรอนและ
ลําอนุภาค สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สตรีศึกษา
4. แนวทางการวิจัย ภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงเปนแหลงศูนยขอมูล เปนศูนย
กลางการศึกษาวิจัย ดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการฟนฟูศิลปวัฒน
ธรรม มรดกสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน
ทองถิ่นภาคเหนือ และประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา
และเวียตนาม)
4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเปนแหลงศูนยขอมูล เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 การวิจัยดานลานนาศึกษา ไทยศึกษา เพื่อการอนุรักษและฟนฟูมรดกสถาน ศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4.3 การศึกษาวิจัยดานชุมชนทองถิ่น กลุมชาติพันธ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ในระดับทองถิ่นภาคเหนือ และประเทศ
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา และเวียตนาม)

137

แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย
1. การพัฒนาผานกระบวนการงบประมาณ
1.1 งบประมาณแผนดินรายป
- จัดทําเปนโครงการวิจัยรวมสหสาขาวิชา
- สอดคลองกับทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางและแนวทางการวิ จั ย ของสํานั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ
1.2 งบประมาณเงินรายได รายป
- ติดตาม/ประเมินผล คณะ/หนวยงาน ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณไมนอยกวา รอยละ 5 ของงบประมาณเงิน
รายไดจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนพัฒนางานวิจัยในแตละสาขา
วิชา โดยมีการจัดทําแผนและโครงการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและแนวทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
1.3 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหคณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทาง/แนวทางการวิจัยที่กําหนดเฉพาะทางและ
สอดคลองกับนโยบายของสภาพมหาวิทยาลัย
- เปนโครงการที่มุงสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.4 แหลงทุนสนับสนุนจากภายนอก
- ใหคณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทาง/แนวทางการวิจัยที่กําหนดเฉพาะทางและ
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. ภาระและกลไกสถาบัน
2.1 สภาพมหาวิทยาลัย
- ใหนโยบายในการกําหนดทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนแนวทางดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย
- สนับสนุนสงเสริมพัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการมหาวิทยาลัยกับ
ภาคธุรกิจเอกชน
- ติดตามและประเมินผลการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย
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2.2 มหาวิทยาลัย
- การพัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนาองค
ความรูดานการวิจัย
1. การจัดทําวารสารวิชาการ
2. การประชุมทางวิชาการในระดับชุมชน ทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
3. การเชิดชูเกียรตินักวิจัย
- การพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
1. การพัฒนา/สนับสนุนดานเครื่องมือ อุปกรณศูนย เครื่องมือวิจัย
2. การพัฒนาระบบงานวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน
3. จรรยาบรรณนักวิจัย
4. การจัดตั้ง Chair professor หรือตําแหนง Research Professor
5. การจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย RIS (Research Information
System) โดยแยกประเภทของงบประมาณ เชน งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได และแหลงงบประมาณภายนอก
6. ใหมีการสรุปขอมูลงานวิจัยที่ผานมามีที่มาจากแหลงงบประมาณทุกดาน
7. ให มี ห น ว ยงานเฉพาะที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเผยแพร ข อ มู ล วิ จัย และความ
กาวหนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก และเสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กําหนดภาระงานวิจัย และงานสอน ที่มีขอกําหนด วัดไดอยางชัดเจนทั้ง
สําหรั บ คณาจารย นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการ ที่ ป ระสงค จ ะรั บ เฉพาะ
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกในการทําวิจัย
2.3 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
1. จัดทําแผนงบประมาณประจําป (งบประมาณแผนดิน/งบประมาณเงินรายได)
ใหสอดคลองกับทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. สนั บสนุ นการจัด หาแหลงทุนการวิจัยจากภายนอก และการวิจัยรวมภาค
เอกชน/ชุมชนภายนอก
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล คณาจารย และนักวิจัย ที่รับขอการสนับสนุน
งบประมาณกรทําวิ จั ย ทั้ ง จากงบประมาณภายในมหาวิ ท ยาลั ย และจาก
แหลงทุนภายนอกที่ดําเนินการในระดับภาควิชา และสาขาวิชา
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4. กํากับ/ติ ดตาม ประเมินผล คณาจารย และนักวิจัย ที่รับการสนับสนุน
งบประมาณการทําวิจัย ทั้งจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยและจาก
แหลงทุนภายนอกที่ดําเนินการในนามคณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัย
5. สรุปผลขอมูลวิจัยประจําปที่มาจากแหลงงบประมาณทุกดาน
2.4 สถานบันวิจัย/สํานัก
1. กําหนดแนวทาง/หัวเรื่องการวิจัยและดําเนินการวิจัย ตามทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2. กํากับการศึกษาวิจัยของหนวยงานวิจัยในเครือขายของสถาบันใหสอดคลอง
กับแนวทางและทิศทางการวิจัย
3. สนั บสนุน/ดําเนินการและพัฒนาการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน/ชุมชน
ทองถิ่นและองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
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แผนปฏิบัติการพัฒนาทิศทางและแนวทางการวิจัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
จากสถานภาพและสภาพแวดลอมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในปจจุบันทั้ง
ดานบุคลากร หนวยวิจัย เครื่องมืออุปกรณ อาคารสถานที่ และการจัดการดานงบประมาณ เพื่อเชื่อม
โยงผลการวิจัยสูการพัฒนาการเรียนการสอน การสรางองคความรูและการประยุกตดานการแกไข
ปญหาสังคม และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนจึงกําหนดแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางและแนวทางที่กําหนด ดังตอไปนี้
แผนปฏิบัติการ
2545
1. การพั ฒนางานดานการวิจัยพื้นฐาน
การวิ จั ย ประยุ ก ต จ ากงบประมาณ
เงินรายได
ใหคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดสรร
งบประมาณเงินรายไดที่เกิดจากการจัด
การเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 5
เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จัย โดยกําหนดสวน
การจัดสรรดังนี้การวิจัยพื้นฐาน : การ
วิจัยประยุกต ในสัดสวน 60 : 40
โดย : การวิจัยพื้นฐาน มุงศึกษาวิจัยเพื่อ
ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาด า นธุ ร กิ จ เอกชน
(งบประมาณที่ใชสนั บสนุนในสวนนี้ ใช
เปนงบฯ สนับสนุน/ประสานงาน มิใช
งบดําเนินการ)

ป พ.ศ
2546 2547

2548 2549
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แผนปฏิบัติการ
2545
2. การมุงเนนงานวิจัยประยุกตเพื่อตอบ
สนองการแกไขปญหาสังคมและการ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชน
ใ ห ค ณ ะ ฯ / สํ า นั ก / ส ถ า บั น วิ จั ย
มุงพัฒนาโครงการวิจัยประยุกตใหสอด
คลอง รองรับ เปาหมาย/โครงการที่รัฐ
สนับสนุน โดยผานงบประมาณแผนดิน
หรื อ แหล ง ทุ น สนั บ สนุ น อื่ น มี สั ด ส ว น
งบประมาณโดยรวมไมนอยกวา 2 เทา
ของงบประมาณเงินรายไดที่ใชสนับสนุน
3. การพั ฒ นาความเข ม แข็ ง และความ
ยั่งยืนดานการวิจัย
ให คณะ/สํานัก/สถาบันวิจัย ดําเนิน
การใหหนวยวิจัยภายในหนวยงาน เสนอ
ขอ/สํารวจสถานภาพ ของหนวยวิจัยที่
แสดงถึ ง จุ ด แข็ ง /ประเด็ น การวิ จั ย :
ความสอด-คลองกับทิศทาง/แนวทางการ
วิจัย
: ความพรอมทางดานอาคารสถานที่/
เครื่องมือ อุปกรณ
: ความยั่งยืนดานบุคลากร (ความ
ตอเนื่องของโครงการในอนาคต)
ประโยชนของผลการศึกษาวิจัย
/วิธีการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช
ประโยชนตอ
: การเรียนการสอน
: การเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
: ผลทางดานลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ป พ.ศ
2546 2547

2548 2549
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แผนปฏิบัติการ
2545
4. แผนแม บ ทเพื่ อ การพั ฒ นาทิ ศ ทาง
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เป า หมาย : “การวิจัย ลักษณะ
สหสาขาวิ ช าทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
สังคมศาสตร ที่มุงพัฒนาดานการเกษตร
ในลักษณะครบวงจร โดยเชื่อมโยงทั้ง
ดานการเรียนการสอนและการประยุกต
ใชประโยชน เชื่อม-โยงดานสังคมและ
ธุรกิจเอกชน”
แนวทางดานงบประมาณ
- การสนับสนุนดานงบประมาณ
เงินรายไดการเรียนการสอน รอยละ
- การสนับสนุนจากงบประมาณ 10
กองทุนวิจัย
- การสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน/
รัฐ รอยละ 40
- การสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
รอยละ 50
แนวทางดานบริหารจัดการ
- การเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperation
Education)
- การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชน
- การเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ
- การเชื่อมโยงดานภาระ/กลไกสถาบัน

ป พ.ศ
2546 2547

2548 2549
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ยุทธศาสตรการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัตถุประสงคของการกําหนดยุทธศาสตร
ด วยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดวิสัยทัศนไววาภายในป พ.ศ. 2549 จะ “เปน
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได”
และไดกําหนดพันธกิจดานการวิจัยไววา “ผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกตในสาขา
วิชา ตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ “เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลงานนโยบาย ทิศทาง และแนวทางของการวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบาย แนวทางการวิจัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตลอดจนสนับสนุนวัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการของการคนควาหาคําตอบเพื่อการสรางองค
ความรูใหมและการสรางนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาจึงเปนปจจัยที่เปนตัวกําหนดความสามารถ
ในการแขงขันในมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวาระบบการวิจัยและพัฒนายังมีจุดออนและมีปญหาอยู
หลายประการ จึงเปนเหตุใหการใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนามีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงสําคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติงานวิจัย โดยมีความสามารถ
ที่จะผลิ ตบุ คลากรเพื่อการวิ จัยและดําเนินการวิจัย แต ขาดการประสานเชื่อมโยงระหวางคณะ
สถาบัน หนวยงานวิจัยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน
วิจัย และงานวิจัยที่ดําเนินการอยูจะมีลักษณะกระจัดกระจายไมสอดคลองกับความตองการของ
สังคม และไมสามารถรวมผลการวิจัยและตอยอดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได นอกจากนี้ การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยยังขาดการบริหารจัดการระบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล ทําใหขาดทิศทางในการ
ดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกันในทุกระดับ อีกทั้งยังขาดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพอีกดวย จาก
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเรงดวน เพื่อ
การพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน “มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย” (Research University)
ภายในป พ.ศ. 2549
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ยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
พัฒนาความพรอมของปจจัยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย
กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสําเร็จการ
ศึกษา
5. สงเสริมใหขาราชการ/ พนักงาน ทําการศึกษา/ วิจัยเพื่อพัฒนางาน
6. มีกลไกความรับผิดชอบ (resposibility) และรับผิดชอบ (accountability)
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
แผนปฏิบัติ 1.1 โครงสรางพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
- มีรองอธิการบดีฝายวิจัย ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานวิจัยทําหนาที่สนับสนุนการกําหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประสานงานกับคณะ สถาบัน สํานัก และศูนยวิจัย โดยมีศูนยบริหารงานวิจัยทําหนาที่
ประสานงาน
- จัดตั้งศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนหนวยงานกลางทําหนาที่
บริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ประสานงานดานวิจัยระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาย
ในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน แสวงหาและระดมทุนสนับสนุน
การวิจัย จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ติดตาม ใหคําปรึกษาเสนอแนวทางแกไข
และประเมินผลการวิจัย ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา การใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี ตลอดถึงการดําเนินการในเชิงพาณิชย โครงสราง
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
- มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับ
พื้นฐานและประยุกตในสาขาวิชาตาง ๆ
- พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหถูกตองและเปนปจจุบัน และ
พัฒนาระบบเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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-

มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ใหทันสมัย และคลองตัว
เอื้อตอการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
จัดทําวารสารทางวิชาการ (Chiang Mai University Journal) เปนภาษาอังกฤษ
เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และรวบรวมจัดทําบท
คัดยอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป

แผนปฏิบัติ 1.2 โครงสรางพื้นฐานระดับคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ
- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีรองคณบดี และ/หรือผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยหรือผูรับผิดชอบ ดูแลดานการวิจัย รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
หรือคณะอนุกรรมการ ทําหนาที่กําหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและ
แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- กําหนดให ทุ ก คณะและหน ว ยงานเที ย บเท า คณะ มี ก ารดําเนิ น การด า นทรั พ ย สิ น
ทางปญญา และการใชประโยชนจากผลงานวิจัย
- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จัดตั้งหนวยงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการวิจัย เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยของบุคลากรในหนวยงานที่
ถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระบบเครือขายเพื่อติดตอแลกเปลี่ยน
ฐานขอมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. มีทิศทางและแนวทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. มีขอมูลการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาความพรอมของปจจัยดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
แผนปฏิบัติ 2.1 ระบบงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและเพื่อทําวิจัย
- มีนโยบายเชิงรุกและระบบการแสวงหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย จากแหลงทุนภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
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-

-

มีระบบการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการดําเนินการที่รวดเร็ว
และโปรงใส
กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะนํางบเงินรายไดไมต่ํากวารอยละ 5
เพื่อสนับสนุนการวิจัย
มีนโยบายและระบบสนับสนุนการหาทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยของคณาจารย
มี ร ะบบประชาสั ม พั น ธ และหน ว ยประสานงานกั บ แหล ง ทุ น ต า ง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติ 2.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบและงบประมาณ
เพื่อการติดตอ เจรจา แลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ/นักวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยเขารวม
ประชุม/เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา ทั้งในและตางประเทศ ตลอดถึงการ
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
- สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการที่ประกอบดวยนักวิจัยจากตางสถาบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการประชาสัมพันธ
งานวิ จั ย และผลงานวิ จัยของมหาวิท ยาลัย ในสื่ อต าง ๆ และระบบเครือข า ย
อินเตอรเน็ต
แผนปฏิบัติ 2.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย
- มีนโยบายจัดตั้งหนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งวางกลไกและหาแนวทาง
สงเสริมใหเกิดศูนยความเปนเลิศ (center of excellence) ทางดานการวิจัย
- พัฒนาระบบเครือขาย สําหรับการสืบคนและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
2. จํานวนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ
3. จํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. มีศูนยวิจัยกลางและจํานวนเครื่องมือวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย
แผนปฏิบัติ 3.1 พัฒนาทักษะวิจัยสําหรับอาจารยที่ยังไมเคยทําวิจัย
- กําหนดใหคณะ มีระบบการพัฒนาทักษะดานการวิจัยแกคณาจารย เชน การจัดอบรม
สัมมนา ดานการวิจัยและเสริมทักษะดานการวิจัย แนะแนวการวิจัยและหัวขอการทํา
วิจัย
- กําหนดใหคณะ มีระบบสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพดานวิชาการแกคณาจารย
อยางตอเนื่อง
- สนับสนุนการรวมกลุมของคณาจารย เพื่อใหเกิดการดําเนินงานวิจัยในเชิงบูรณาการ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
อาจารยที่ยังไมมีประสบการณการวิจัยในระบบนักวิจัยที่ปรึกษา เชน กําหนดเงื่อนไข
การรับทุนวาตองมีนักวิจัยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําการศึกษาวิจัย
- กําหนดใหคณะ มีระบบหรือคณะกรรมการติดตามดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหา
การวิจัยตอเนื่อง
- มีระบบการสรางทัศนคติที่ดีตอการวิจัย ทราบถึงประโยชนและคุณคาของการวิจัยและ
มีคาตอบแทนที่เหมาะสมแกนักวิจัยเพื่อเปนแรงจูงใจ
- มีการกําหนดงานวิจัยเปนพันธกิจของคณาจารยทุกคน
แผนปฏิบัติ 3.2 สนับสนุนอาจารยที่เคยทําวิจัยมาแลว เพื่อหาแหลงทุนวิจัยโดย
เฉพาะแหลงทุนภายในประเทศ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบฐานขอมูล
แหลงทุน ทิศทาง การสนับสนุนของแหลงทุนตาง ๆ และการประชาสัมพันธการรับ
ขอเสนอโครงการวิจัยที่รวดเร็วเปนปจจุบัน และใหมีการจัดปฏิทินตารางเวลาการ
ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยของแตละแหลงทุนประจําป
- มีหนวยประสานกับแหลงทุนตาง ๆ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการวิเคราะห
ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุน และที่ไมไดรับทุน มีการจัดอบรมการเขียนโครงการ
วิจัย และจัดทําคูมือการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการประชาสัมพันธงานวิจัยและผลงานวิจัย
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แผนปฏิบัติ 3.3 สนับสนุนอาจารยที่พรอมจะขอทุนวิจัยจากตางประเทศ
- มีคณะกรรมการติด ตามแหลงทุน และทิศทางการสนับสนุนของแหลงทุนตาง ๆ
ในตางประเทศ และมีระบบการประชาสัมพันธใหคณาจารยไดรับทราบอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว
- มีหนวยภาษาตางประเทศ เพื่อตรวจสอบแกไขภาษาอังกฤษ ขอเสนอโครงการวิจัยและ
รายงานผลการวิจัย
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีงบประมาณสนับสนุน
การเขารวมประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
- กําหนดให คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ ใหการสนับสนุนการวิจัยทุกรูปแบบเพื่อ
ใหไดผลการวิจัยที่มีคุณภาพดี เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ
แผนปฏิบัติ 3.4 กลไกสรางนักวิจัย
- มีการใหยกยองเชิดชูเกียรติ นักวิจัย หนวยงาน ที่สรางชื่อเสียงดานการวิจัย
- มีการใหผลตอบแทนแกนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใหประโยชนในเชิงพาณิชย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการวิจัย
3. จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร และนวัตกรรม
4. จํานวนการวิจัยในเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยเปนเงื่อนไขสําหรับ
การสําเร็จการศึกษา
แผนปฏิบัติ 4.1 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
- กําหนดใหในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะ มีกระบวนวิชาที่ประกอบดวยการ
ทําวิจัยอยางนอย 1 กระบวนวิชา
- กําหนดใหในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะ มีกระบวนวิชาสัมมนาวารสาร
อยางนอย 1 กระบวนวิชา เพื่อใหนักศึกษานําผลงายวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ตาง ๆ มาวิเคราะหวิจารณ และนําเสนอในชั้นเรียน

149

แผนปฏิบัติ 4.2 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตศึกษา
- กําหนดใหมีการสัมมนาดานการวิจัย แกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ
- มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและวิ ท ยานิ พ นธ
สูระดับสากล
- กําหนดให หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระเป น ไปตามทิ ศ ทางการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ และการนําผลงานวิทยานิพนธไป
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
- มีการกําหนดเงื่อนไขแบบเขมสําหรับการสําเร็จการศึกษา เชน ปริญญาโท ตองมีการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนาวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง หรือตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติอยางนอย 2 เรื่อง หรือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง
- มี ระบบการดึ ง ดู ดนัก ศึ กษาที่มีผลการเรีย นดีเ ด นเขาศึกษาโดยการใหทุนเพื่อสราง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
- มี ก ารจั ด ทําฐานข อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระและประชาสั ม พั น ธ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรและกระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัย
3. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรสิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร และนวัตกรรม
กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
แผนปฏิบัติ 5.1 กําหนดใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะหรือเทียบ
เทามีการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบายอยางตอเนื่อง
- กําหนดใหมีการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบาย ในทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กําหนดใหคณะ สถาบันและทุกหนวยงาน มีงบสนับสนุนการวิจัยสถาบันเปนประจําทุกป
- กําหนดใหคณะ สถาบันและทุกหนวยงาน มีการศึกษาและกําหนดหัวขอการวิจัย
สถาบัน เพื่อใหไดขอมูลมาเพื่อการพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบาย
- มีการรวบรวม และสรุปผลการวิจัยสถาบัน เพื่อนําไปใชประโยชน
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แผนปฏิบัติ 5.2 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับขาราชการ/พนักงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานหรือเพื่อแกไขปญหางาน
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และทุกหนวยงาน มีการอบรมขาราชการใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการวิจัยสถาบัน และกระบวนการวิจัย
สถาบัน
- มีคณะกรรมการติดตาม และใหความชวยเหลือการทําวิจัยสถาบัน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานวิจัยสถาบัน
2. จํานวนบุคลากรที่ไมใชอาจารยทําวิจัยสถาบัน
3. งบประมาณเพื่องานวิจัยสถาบัน
4. จํานวนโครงการเพิ่มทักษะการทําวิจัยสถาบัน
5. การนําผลการวิจัยสถาบันไปใชประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 6 กลไกความรับผิดชอบ (reponsibility) และความรับผิดชอบ (accountability)
แผนปฏิ บั ติ 6.1 ให อ ธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบให มี ร ะบบบริ ห ารงานวิ จั ย ระดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อสั่งการ กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุก
6 เดือน
- ใหศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการวิจัยที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย และรายงานตออธิการบดี
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน
แผนปฏิบัติที่ 6.2 ใหคณบดีหรือผูอํานวยการรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตรดานวิจัยของคณะ/หนวยงาน และรับผิดชอบตออธิการบดี
- กําหนดใหแตละคณะ หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ มีคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลการวิ จั ย และรายงานต อ ผู อํ า นวยการศู น ย บ ริ ห ารงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุก 6 เดือน เพื่อรายงานอธิการบดีในลําดับตอไป
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการวิจัย
2. จํานวนกิจกรรมที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง
ผูชวยนักวิจัย โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
ที่ดําเนินการในป 2544-2547
จําแนกตามรายภาควิชา/หนวยงาน

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชากีฎวิทยา ป 2544 - 2546
นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
1
1 การพิสูจนสาเหตุของโรคหงอยอาการพุมแจงและอาการตาย จริยา วิสิทธพานิช
วิบูลย ไชยมงคล
เฉียบพลันของลําไยและการปองกันจํากัด
พรรณนภา พรจอย
1
ชมพู ณริภาสเรื่อง
1
อณูน วรรณสิริ
1
สุกัญญา คลังสินศิริกุล
1
ทิวาร อภิวงศวาร
1
จักรพรรณ
1
2 ระบบการปองกันและกําจัดโรคผึ้งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง พิชัย คงพิทักษ
1
วิชชาชัย
พิชัย คงพิทักษ
ไมระบุ
3
3 บทบาทของผึ้งในการผสมเกสรแมคคาเมีย
4

การคัดเลือกและการผลิตสายพันธุผ้งึ เพื่อการผลิตนมผึ้ง

พิชัย คงพิทักษื

ไมมี

5
6

การใชสารธรรมชาติควบคุมแมลงทําลายปลาแหง
การสํารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของคุดชู
(Pueraria spp.) ในเขต จ.เชียงใหม
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกันแมลงศัตรูหมอน
รับประทานผล

วิเชียร เฮงสวัสดิ์
จิราพร ตยุติวุฒิกุล

ไมระบุ
ไมระบุ

2
2

จิราพร ตยุติวุฒิกุล

ไมระบุ

2

7

1

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
อรรถชัย จินตะเวช น.ส ศรินทิพย พรหมฤทธิ์
1
อรรถชัย จินตะเวช นายรัชภูมิ ใจกลา
1

ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 วุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา : การพัฒนาแบบจําลองไกพื้นเมือง
2 การจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก
ตอการผลิตขาวในลุมแมน้ําโขง
3 ทดสอบสายพันธุหญาแฝกหอมและการพัฒนาการเพิ่ม
อําพรรณ พรมศิริ
ประสิทธิภาพการผลิตหญาแฝกเปนวัตถุดิบ
4 ปาไมชุมชน : หัวขอการวิจัยยอยการศึกษาผลกระทบการใช อําพรรณ พรมศิริ
ประโยชนดินตอคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของดินบน
ที่สูง
5 ประยุกตใชปุยชีวภาพในการผลิตหญาแฝกเปนวัตถุดิบใน
อําพรรณ พรมศิริ
ระบบเกษตรอินทรีย
6 ศึกษาสภาพคุณภาพลุมน้ําและการจัดการใหเหมาะสมกับ จรูญ สุขเกษม
สภาพแวดลอม บริวเวณลุมน้ํายมตอนบน
7 Potential of Azadirachta indica A Juss Var. Siamensis จรูญ สุขเกษม
(Thai neem) In Agroforestry System in Northern Thailand
8 ระดับสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับทองถิ่น อรรถชัย จินตะเวช
: ทองทุงไทย
9 การพัฒนาระบบเวปไซตของ สกว.
อรรถชัย จินตะเวช
10 การพัฒนาและบํารุงรักษา Homepage ของสํานักงานภาค อรรถชัย จินตะเวช
11 การประมวลผลผลิต ออยโดยแบบจําลองระยะที่ 3
อรรถชัย จินตะเวช
12 Joint research and development of biofertilizer for
susfainable agriculture.

ไมระบุ

1

ไมระบุ

2

ไมระบุ

1

ไมระบุ

1

1

ไมมี
น.ส สุชาดา จันทรสมัคร
นายปราการ ศรีงาม
นายคงทัต ทองพูน
นายคงทัต ทองพูน
นายปราการ ศรีงาม

สมพร ชุนหลือชานนท ไมระบุ

1
1
1
1
1
2

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
13 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
14 การเจริญเติบโตและการสราง Akinete ของสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนได
15 โครงการปุยอินทรียชีวภาพ
16 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-ทดสอบการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ตอการเจริญเติบโตของพืชไรเศรษฐกิจ
17 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-ทดสอบการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ตอการเจริญเติบโตของพืชผัก
18 ผลของการใชหัวเชื้อไรโซเนียมรูปแบบตาง ๆ ตอการเกิดปม
การตรึงไนโตรเจนเปอรเซนต การเกิดปมโดยเชื้อที่ใชคลุก
การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วแถวหลาง
19 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-การทดลองเพิ่มธาตุอาหารพืช
หลัก (N P K) ในปุยหมักโดยใชหินฟอสเฟต แรเฟจดสปาร
และจุลินทรีย
20 พัฒนาการผลิตดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของ
ชุมชน
21 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดิน ระยะที่ 5
22 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินการใชประโยชนที่ดินระยที่ 4
23 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และการบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน (ระบบกลาง)

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
สมพร ชุนหลือชานนท ปยมาศ โสมภีร
ไมระบุ
สมพร ชุนหลือชานนท เอกธิดา ไชยรินทร

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1

สมพร ชุนหลือชานนท ไมระบุ
สมพร ชุนหลือชานนท ไมมี

1

1

สมพร ชุนหลือชานนท ไมมี
ชูชาติ สันธทรัพย

ไมมี

ชูชาติ สันธทรัพย
(นักวิจัยรวม)

ไมมี

ชูชาติ สันธทรัพย

ไมมี

เมธี เอกะสิงห
เมธี เอกะสิงห
เมธี เอกะสิงห

ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ

1
2

1
2
2

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
24 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และการบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจําแนกระบบ
นิเวศนเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
25 ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของศูนยพัฒนาในมูลนิธิโครงการหลวง
26 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอระดับ
ความอุดมสมบูรณดินในศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
27 อิทธิพลของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของ
ลําไย
28 เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาและ
พัฒนาลําไยหริภุญชัย
29 อิทธิพลของปุยและน้ําตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยังไมให
ผลผลิต (1-4 ป)
30 ผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลงปกคลุมดินตอสภาพ
ทางอุทกวิทยา และการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ํา
ขนาดเล็กเขตภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
31 โครงการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสํารวจตรวจสอบตามเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินปาไม ในเขครักษาพันธุสัตวปาแมตื่น

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ วรวีรุภรณ
สมจิณท

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1

เมธี เอกะสิงห

ไมระบุ

นิวัติ อนงครักษ

ธีรศักดิ์ แสงศริองค

นิวัติ อนงครักษ

สมศักดิ์ จีรัตน

1

ดุสิต มานะจุติ

ไมระบุ

1

ดุสิต มานะจุติ

ไมระบุ

1

จิตติ ปนทอง

ไมระบุ

ธีระพงษ เสาวภาคย ไมระบุ

2
1

2
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ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
32 โครงการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศเพื่อสํารวจตรวจสอบ ความเปลี่ยนแปลงของการใช
ประโยชนที่ดินปาไม ในเขตรักษาพันธุ สัตวปาดอยผาเมือง
33 ดินดอยอินทนนท
34 ปาไมและชุมชน : ความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
35 นิเวศวิทยาและการใชประโยชนปาสนธรรมชาติ บานวัดจันทร
อ. แมแจม จ. เชียงใหม
36 ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการปลูกไมสนสามใบเปนสวน
บนพื้นที่ตนน้ําที่สูงในภาคเหนือ
37 การรวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาของศูนยศึกษาพัฒนาลําไย
38 โครงการอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง
39 อุตุนิยมวิทยาบนที่สูง
40 ปาไมและชุมชนในประเทศไทย
41 ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่โครงการหลวง
42 โครงการอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง
43 Lateral water flow and pesiticides transport in a sloped
orchard in northern Thailand
44 ปาไมและชุมชน (Forest and People) ในสวนโครงการยอย
45 การเพิ่มศักยภาพในการใหผลผลิตอยางถาวรของระบบพืช
ที่ปลูกบนพื้นที่ลาดชัดในที่สูงของจีนตอนใตและภาคเหนือ
ของไทย

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ธีระพงษ เสาวภาคย ไมมี

จิตติ ปนทอง
สุนทร คํายอง
สุนทร คํายอง
สุนทร คํายอง

ไมระบุ
ดุสิต เสระเมธากุล
ดุสิต เสระเมธากุล
ทะนงศักดิ์ ปะราไทย
ไมมี

สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สุพจน โตตระกูล

ไมมี
ไมมี
ศานิต ถิรยานภา
ไมมี
ศานิต ถิรยานภา
ไมมี
ไมระบุ

มัตติกา พนมธรนิจกุล ไมมี
มัตติกา พนมธรนิจกุล ไมมี

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

2
1
1
1

1
1
3

4

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทองถิ่น

ชื่อหัวหนาโครงการ
เบญจวรรณ ฤกษเกษม

2

การปรับปรุงผลผลิตถั่วเหลืองโดยสาร Phytohormones
ผานแบคทีเรีย

เบญจวรรณ ฤกษเกษม

3

การแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวพันธุปลูกและขาวปา

เบญจวรรณ ฤกษเกษม

4

การใชสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอกในออย โดยการฉีดพนดวย
เครื่อง CDA
การเพิ่มคุณภาพการสีขาวโดยการใชจุลธาตุ และการศึกษา
ระบบตนแบบการกําหนดการรับซื้อขาวเปลือกโดยพิจารณา
จากเปอรเซนตขาวตนเปนปจจัย
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอม และกลยุทธการจัดการ
ที่มีผลตอคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใชแนวทางการ
วิจัยเชิงระบบ
พืชคลุมดินในระบบการผลิตไมผล

พรชัย เหลืองอาภาพงศ

5

6

7

ชื่อวิชา
รหัสวิชา
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด
( Environmental Stress&Crop Production)
353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
( Genetic Resouece in Plants )
ไมระบุ Plant breading
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด
( Environmental Stress&Crop Production)

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา

353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
( Genetic Resouece in Plants )
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
( Weed and weed control )
ไมระบุ คุณภาพขาว

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา

ไมใชสอน

เฉลิมพล แซมเพชร
(ผูรวมวิจัย)

353421 พืชอาหารสัตว (Forage Crops)

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1

1
1
1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
8 การใชพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสด บํารุงดินนา
9

10
11
12
13

14
15

การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงฤดูแลงเพื่อการผลิต
เมล็ดปลอดสารพิษ Aflatoxins แกเกษตรบานหมูที่ 1 ต. ขี้เหล็ก
อ. แมริม จ. เชียงใหม
การผลิตเมล็ดสังเคราะหแบบแหงของพริกหวาน (Capsicum
annuum L.)
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
(ภาษาอังกฤษ)
Gamma-Oryzanol ในเมล็ดขาวเหนียวดํา พันธุพื้นเมืองโบราณ
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแลง เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีแกเกษตรกรหมู ที่ 5 ต. แมริม
จ. เชียงใหม
ตลาดกลางสินคาเกษตร จ. เชียงใหม
ทดสอบพันธุขาวโพดลูกผสม

16 เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพถั่วอะซูกิ
17 พัฒนาพันธุขาวบารเลย

ชื่อหัวหนาโครงการ
เฉลิมพล แซมเพชร

รหัสวิชา
ไมใชสอน

ชื่อวิชา

ดําเนิน กาละดี

ไมระบุ เปนวิทยากรในการฝกอบรมเกษตร

สุชาดา เวียรศิลป
ดําเนิน กาละดี

353761 Seed Physiology
353451 Seed & Technology
ไมระบุ Thesis

ดําเนิน กาละดี
ดําเนิน กาละดี

353799 Thesis
ไมระบุ การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

พรชัย เหลืองอาภาพงศ
สุทัศน จุลศรีไกวัล

ไมใชสอน
353301
353751
353301
353751
353301
353751

สุทัศน จุลศรีไกวัล
(ผูรวมโครงการ)
สุทัศน จุลศรีไกวัล

หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
18 งานปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิ

ชื่อหัวหนาโครงการ
สุทัศน จุลศรีไกวัล

19 พัฒนาพันธุขาวสาลี

สุทัศน จุลศรีไกวัล

20 การวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง

สุทัศน จุลศรีไกวัล
รองหัวหนาโครงการ
พฤกษ ยิบมันตะสิริ

21 การมีสวนรวมของเกษตรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพ
22 ศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในขาว
ปณิตา จันทรประยูร
23 การระบาดของโรคราสนิมของถั่วเหลืองและความสูญเสียของ
สุนทร บูรณะวิริยากุล
ผลผลิตที่ปลูกที่ความหนาแนนตอถิ่น
24 กลไกการสรางความตานทานของพันธุถั่วลิสงตอการเขาทํา
จักรี เสนทอง
ลายเชื้อรา (Aspergillra flavua.) และการเกิดสารอะพลาทอกซิน

25 สารที่ปลดปลอยจากราก และลักษณะการเจริญเติบโตในพันธุ
ถั่วลิสงที่ขาดแลงและตานทานตอการเกิดสารแอฟลาทอกซิน

จักรี เสนทอง

รหัสวิชา
353301
353751
353301
353751
353301
353751
366704

ชื่อวิชา
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
Case study of Agricultural Systems

AGRO211
ไมระบุ งานวิเคราะหวิชาสถิติ
353211 หลักการผลิตพืชไร (Principles of Crop
Production)
353712 สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง
(Advanced Crop Physiology)
353211 หลักการผลิตพืชไร (Principles of Crop
Production)
353712 สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง
(Advanced Crop Physiology)

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 อุปกรณปลูกพืชแบบ Aeroponics สําหรับการปลูกพืชแบบ
ไมใชดิน
2 การทดสอบพันธุไมดอกประเภทหัวสําหรับการผลิตบนที่สูง

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

ชื่อหัวหนาโครงการ
โสระยา รวมรังษี

ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมระบุ

โสระยา รวมรังษี

ไมระบุ

3
1

3

เพิ่มธาตุอาหารและการผลิตไมดอกประเภทหัวแบบไมใชดิน

โสระยา รวมรังษี

ไมระบุ

4

เทคโนโลยีการผลิต ฟรีเซีย นาซิสซัส และออนิโรกาลัม

โสระยา รวมรังษี

ไมระบุ

1

การศึกษาเบื้องตนในการใชไมดอกประเภทหัวเพื่อประโยชน
ดานอาหาร
6 โครงการศึกษาออกแบบสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน
คณะเกษตรศาสตร มช. บริบทของความหมายในความเห็น
ของสมาชิก
7 การคัดเลือกการพัฒนาและการขยายพันธุ มะมวงแกว
สําหรับที่ดอนอาศัยน้ําฝน
8 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : องคความรูและ
ยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล
9 การเปรียบเทียบสายพันธุเห็ดฟาง
10 การปรับปรุงพันธุเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือนดัดแปลง
11 การจําแนกลําไยพันธุดอโดยการวิเคราะหรูปแบบไอโซไซม

โสระยา รวมรังษี

ไมระบุ

1

5

ไพศาล เทพวงศศิริรัตน เอม อึ่งจิตรไพศาล
นิรัตนา คําเสมานันทน
ธวัชชัย รัตนธเลศ

ไมระบุ

ธวัชชัย รัตนธเลศ

จรรัตน มูลเฝย
รุงทิพย อุทุมพันธ

ประสิทธิ์ วัฒนวงศวิจิตร ไมระบุ
ประสิทธิ์ วัฒนวงศวิจิตร ไมระบุ
เกศิณี ระมิงควงศ
ไมระบุ
นพรัตน

1
1
1
1
1
2
2
3

1
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
12 โครงการวิจัยพัฒนาพันธุทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคและ
แปรรูป
13 ผลของ Pumice ตอการออกรากของกิ่งตอนลําไย
14 การจัดการทรงพุมเพื่อการผลิตลําไยเชิงอุตสาหกรรม

15 ผลของ Pumice ตอคุณภาพผลลําไย
16 โครงการวิจัยพัฒนาพันธุฝรั่งเพื่อการแปรรูป
17 โครงการวิจยั เพื่อประเมินคาการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ผลผลิตฝรั่งลูกผสม
18 การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุพิวเซียสและไซโกแอคตัส
19 การคัดเลือกและประเมินสายพันธุโพราทัย ลิโคสเปอรมัม
ลิวคาเคนครอน แบงเซีย และไมดอกในตระกูลโพราทัยที่
เหมาะสมตอการผลิตบนที่สูง
20 The invertigatim on orchid growing as and additonal
new crops
21 การนําเขาพันธุใหมของพืชสงเสริมเพื่อใชแทนพันธุเดิมและการ
รักษาพันธุพืชที่มีศักยภาพในการนําออกสูงานสงเสริม
22 การปรับปรุงพันธุเบญจมาศ เยอบีรา และพืชกลุมกระเจียว
โดยการผสมพันธุ

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

ชื่อหัวหนาโครงการ
สุรินทร นิลสําราญจิต

ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมระบุ

สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต

ไมระบุ
ไมระบุ
สมศักดิ์
แกว
ไมมี
ไมระบุ
ไมระบุ

2
1

1
1
1
1

อดิศร กระแสชัย

วันทนา มุทิตา
พินทรัตน แสนใจเปง
จิราภรณ ยังอยูดี
นันทวรรณ
ไมระบุ

อดิศร กระแสชัย

ไมระบุ

2

อดิศร กระแสชัย

ไมระบุ

3

สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต
ณัฐา ควรประเสริฐ
ณัฐา ควรประเสริฐ

1
1
1
1

2
2

1
2

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
23 การประเมินการนําผลของการวิจัยไปใชกับการผลิตไมดอก
ไมใบ และไมกระถาง สําหรับเกษตรกรที่อยูภายใตการดําเนิน
ของมูลนิธิโครงการหลวง และการจัดทําฐานขอมูล
24 การศึกษาการผลิตซีมิเดียมและรองเทานารี
25 การพัฒนาพันธุกุหลาบ คารเนชั่น และอะกาแพนทัส
26 การคัดกรองและการแสดงออกยีนเมทัลโลไธโอนีนในพืชบด
และพืชน้ําบางชนิดของไทย
27 การคัดเลือกพันธุและการศึกษาการผลิตแคงการูพอวและ
แวกซฟลาวเวอร
28 การทดสอบพันธุและการออกดอกของแคงการูพอวและ
แวกซฟลาวเวอร
29 การพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลง
จากคางคาวดพิมเสนตนดีปลีและสาปหมา
30 การพัฒนาผลิตภัณฑสารออกฤทธิ์จากขา เพื่อใชควบคุมโรค
ผลเนาหลังการเก็บเกี่ยวในมะมวง
31 การผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาวบนที่สูง
32 การผลิตผักและพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย
33 การพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป
34 การแกไขปญหาการใหผลเวนปและการปรับปรุงเทคนิคการ
ผลิตลําไย ลิ้นจี่และมะมวง

ชื่อหัวหนาโครงการ
อดิศร กระแสชัย

ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมระบุ

อดิศร กระแสชัย
อดิศร กระแสชัย

ไมระบุ
ไมระบุ

วีณัน บัณฑิตย
(ที่ปรึกษาโครงการ)
วีณัน บัณฑิตย

ไมมี

วีณัน บัณฑิตย

ไมระบุ

พิทยา สรวมศิริ

ติ๋ม

พิทยา สรวมศิริ

ไมระบุ

พิทยา
พิทยา
พิทยา
พิทยา

อัคติยา นวลหลา
หนุย
แมว
วิไลพร ธรรมตา
ไมระบุ
กมลณัฐ ฉัตรตระกูล

สรวมศิริ
สรวมศิริ
สรวมศิริ
สรวมศิริ

นันทรัตน แสนในนแข็ง

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
2

1
2

1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
35 ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอการเจริญเติบโตของไมผลผสม
ผสานในระยะยาว
36 ผลการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณภาพและผลผลิตลําไยที่ให
ผลในระยะยาว
37 การผลิตกลาพันธุลําไยโดยวิธีเสียบยอด
38 การศึกษาการสรางดอกของไมดอกประเภทหัว

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

ชื่อหัวหนาโครงการ
พิทยา สรวมศิริ

ชื่อผูชวยนักวิจัย
สายฝน วงศสุวรรณ

พิทยา สรวมศิริ

สายฝน วงศสุวรรณ

1

พิทยา สรวมศิริ
ฉันทนา สุวรรณธาดา

สายฝน วงศสุวรรณ
ไมระบุ

1
2

39 การรวบรวมพันธุหญาแฝกทองถิ่น ณ ศูนยศึกษาฯ
40 การศึกษาการสรางหัวของไมดอกประเภทหัว
41 การอนุรักษพันธุกลวยไมทองถิ่นภายในศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร
42 การปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว

ฉันทนา สุวรรณธาดา
ฉันทนา สุวรรณธาดา
ฉันทนา สุวรรณธาดา

ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ

1

ฉันทนา สุวรรณธาดา

ไมระบุ

43 การรวบรวมพันธุผักพื้นบาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร
44 การศึกษาเซลลวิทยาของพรรณพืชในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
45 การศึกษาเซลลวิทยาของผักพื้นบานและพืชสมุนไพร
46 พัฒนาคุณภาพไมดอกทางเศรษฐกิจ : กลวยไม

ฉันทนา สุวรรณธาดา

ไมระบุ

ฉันทนา สุวรรณธาดา

ไมระบุ

1

ฉันทนา สุวรรณธาดา
พิมพใจ อาภาวัชรุตม

ไมระบุ
ไมระบุ

1
2

1
2
1
1

1

3

5

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 -2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
47 โครงการพัฒนาคุณภาพไมดอกทางเศรษฐกิจ (กลวยไม)

48 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มปริมาณยอดของลิลเลวในสภาพ
หลอดแกว
49 การรวบรวมพันธุหงสเหินในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
50 การปรับปรุงคุณภาพสีเปลือก ของลําไยอบแหง
51 การใชพัมมิชและเพอรไลทในการปลูกสตรอเบอรี่
52 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายใน
ใบของลําไย

ฉันทนา สุวรรณธาดา

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ธีรศักดิ์ ทาคําลาง
1
กัญจนรุต ตาสีมูล
1
ณรงค บุตรจา
1
มัลลิกา นวลแกว
1
1
อนุพงษ รวมจิตต
อัมเรศ ใจดี
1
ดลยา หลวงใหญ
1
ศราวุธ สมสุข
1
1
ศิริลักษณ อินตะวงค
สุพัตรา เจริญภักดี
1
ปรัชญา เตวิยะ
1
1
ภาณีรัตน สันติตรานนท
ปาริชาติ สมรมิตร
1
อัครา สุทรารมณลักษณ 1
ไมระบุ
1

ธนะชัย พันธุเกษมสุข
ธนะชัย พันธุเกษมสุข
ธนะชัย พันธุเกษมสุข

วรุฒ
ลําแผน
วิทยา

ชื่อหัวหนาโครงการ
พิมพใจ อาภาวัชรุตม

พิมพใจ อาภาวัชรุตม

1
1
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
53 อัตราการเจริญเติบโตของผักคะนา กะหล่ําปลีและดอก
แลสเตอรที่ปลูกโดยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ประเภทตาง ๆ
54 การแปรรูปลําไยอบแหงทั้งเปลือก
55 ผลของความอุดมสมบูรณวัชพืชตอการเจริญเติบโตของผล
ผลิตของถั่วเหลืองผักสด
56 การใชสารสกัดจากพืชควบคุมแมลงศัตรูถั่วเหลือผักสดอินทรีย
57 การรวบรวมพันธุลําไยพันธุดีจากสายพันธุทางการคาที่ให
ผลผลิตสูงและคุณภาพดี
58 ผลของพัมมิชในรูปอาหารเสริมตอผลผลิตและคุณภาพฝรั่ง
พันธุสีทอง
59 การรวบรวมพันธุลําไย
60 การรวบรวมตนพันธุลําไยพันธุดีเยี่ยม
61 การผลิตลําไยตลอดรอบป โดยใชสารโปแตสเซียมคลอเรต
62 การผลิตลําไยอินทรีย
63 การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย
64 ระบบลดอุณภูมิแบบเทอรโมไซฟอนสําหรับแปลงปลูกไมดอก

ชื่อหัวหนาโครงการ
โชคชัย ไชยมงคล

ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมมี

ตระกูล ตันสุวรรณ
โชคชัย ไชยมงคล

ไมมี
ไมมี

โชคชัย ไชยมงคล
ตระกูล ตันสุวรรณ

ไมมี
ไมมี

ตระกูล ตันสุวรรณ

ไมมี

ตระกูล ตันสุวรรณ
เกียรติ เชี่ยวศิลป
ตระกูล ตันสุวรรณ
ตระกูล ตันสุวรรณ
ตระกูล ตันสุวรรณ
ภัทราพร กมลเพชน

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
กฤษฎากร ปุดดาจันทร
ไมระบุ
ไมระบุ

65 การฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่สูงเพื่อ บัณฑูรย วาฤทธิ์
การเกษตรอยางยั่งยืน
บัณฑูรย วาฤทธิ์
66 ผลของการใหน้ําตอการบานของดอกผลผลิตองคประกอบ
ผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิกา

ไมระบุ

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1
1
2
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาโรคพืช ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การผลิตพันธุพืชปลอดโรค

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ประสาทพร สมิตะมาน ไมมี

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

2 การพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดําและราน้ําคาง ประสาทพร สมิตะมาน น.ส. ธัญลักษณ ปาลี
3 การลดการเกิดโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่โดยใชไมคอรไรซา
ประสาทพร สมิตะมาน น.ส. ปาริฉัตร พละพอง
น.ส. สายลักษณ
4 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงและความแปรปรวนของสาย
ประสาทพร สมิตะมาน น.ส. สุพรรณ ปญญาฟู
น.ส. วาสนา พุมสถิตย
พันธุของเชื้อราโรคไหมของขาว (Pyricularia grisea) จากระบบ
การปลูกพืชที่แตกตางกันในเขต จ. เชียงใหม
5 การพัฒนาสายพันธุ TGMS ในนาขาวพันธุไทยโดยการใช
ประสาทพร สมิตะมาน ไมระบุ
โมเลกุลเครื่องหมาย
6 การขยายพันธุอารติโชค
7 การรวบรวมสายพันธุ (isolate) เชื้อราปฏิปกษสกุล
Arthrobotrys spp.
8 การควบคุมโรคกุงแหงของพริก (Colletatrichum Spp.)
โดยใช endophytic microorgamism ที่แยกไดจากสมุนไพร
ไทย
9 ระบาดวิทยาและการปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชผัก
บางชนิดที่แพร โดยทางเมล็ดพันธุ
10 การคัดเลือกเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดผักตระกูลกะหล่ําเพื่อนํา
มาใชในการควบคุม Alternaria bnassiciccola

ประสาทพร สมิตะมาน วิลาลินี โคกลือชา
ภมรทิพย อักษรทอง ไมระบุ
พิภพ ลํายอง

ไมระบุ

สมบัติ ศรีชูวงศ

อนงคนาถ แตเชื้อสาย

สมบัติ ศรีชูวงศ

ไมระบุ

1
1
1
1
1
3

1

1
1
1

1
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาโรคพืช ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
11 การแกไขปญหาโรคราสนิมหมอน

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

12 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกันโรคหมอน
รับประทานผลสด
13 การผลิตตนพันธุเสาวรสปลอดโรคไวรัส

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
อังสนา อัครพิศาล
ไมมี
(ผูรวมวิจัย)
อังสนา อัครพิศาล
ไมมี
(ผูรวมวิจัย)
เกวลิน คุณาศักดากุล ไมระบุ

14 การสํารวจโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในพืชผักและไมดอก

เกวลิน คุณาศักดากุล ไมระบุ

15 การบริหารการจัดการขาวจากระยะหลังการเกี่ยวจนถึงระยะ
วางจําหนายเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต
16 โรคแอนแทรคโนสของฝรั่งและการควบคุม
17 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของสมและฟนฟู
สภาพสวนที่เริ่มทรุดโทรมในภาคเหนือ โดยมีการจัดการศัตรู
พืช ดิน ปุย และน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
18 การจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สําคัญของลําไยนอกฤดูใน
เขตภาคเหนือ
19 โครงการความรวมมือในการศึกษาความหลากหลายของ
สายพันธุเชื้อราในเขตมรสุม

วิชชา สะอาดสุด

สาริณี ประสาทเขตตกรณ

1

สนธยา จองแหลง
ชาตรี สิทธิกุล

ไมมี
ไมระบุ

6

1

ชาตรี สิทธิกุล

ไมระบุ

1

1

ชัยวัฒน โตอนันต

ไมมี

1

1

3

2

ผูชวยนักวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
1 Potential and constraints of participatory research
Franz Heidues
approach for sustainable development in mountainous เบญจพรรณ เอกะสิงห
region of Southeast Asia
เบญจพรรณ เอกะสิงห
2 การจําลองรูปแบบการจัดการลุมแมน้ําอยางมีสวนรวม
โดยใชระบบมัลติเอเยนตและการจําลองสถานการณรวม
กับผูมีสวนไดเสีย
3 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ใชปจจัยการผลิตที่เพิ่มในที่ดอน เบญจพรรณ เอกะสิงห
ของประเทศไทย : ในระยะที่ 1
4 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการ เบญจพรรณ เอกะสิงห
เกษตรและบริการ ระยะที่ 1 : ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ดินและน้ําชลประทาน
5 Maize Policy in Thailand
เบญจพรรณ เอกะสิงห
6 สิทธิในการใชและการประเมินมูลคาทรัพยากรน้ํา : ประเด็น ชพิกา สังขพิทักษ
ในการจัดการทรัพยากรน้ําบนที่สูงอยางยั่งยืนกรณีศึกษา
ลุมแมน้ําแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
กมล งามสุข
7 ศักยภาพการตลาดไมผลเศรษฐกิจของภาคเหนือ
8 ความเพิ่มขีความสามารถในสาขาทรัพยากร : การเรียเก็บ ไพฑูรย รอดวินิจ
ตนทุน
9 การพัฒนาระบบดัชนีผลสําเร็จและมาตรฐานบริการ
ไพฑูรย รอดวินิจ
ชลประทาน
10 การประเมินความยากจนแบบมีสวนรวมภาคเหนือ
พิชิต ธานี

ชื่อผูชวยนักวิจัย

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ไมมี

ไมมี

ไมมี
นางธันยา พรหมบุรมย
นายศุภกิจ สินไชยกุล
น.ส นฤมล หินราช
ไมมี
ไมระบุ
วิไลพร ธรรมตา

1
1
1
1
1

รัตนา กวยเจริญพาณิชย
ไมระบุ

1
1

ไมระบุ
ไมระบุ

1
1

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
11 โครงการติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบาน
พิชิต ธานี
โครงการติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบาน
พิชิต ธานี
12 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการแบบ พิชิต ธานี
มีสวนรวมสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง
13 การจัดทําแผนเศรษฐกิจระดับตําบล
พิชิต ธานี
14 ความสัมพันธระหวางการคากุงกับคุณภาพของกุงใน
อารี วิบูลยพงศ
ตลาดญี่ปุน และ USA ภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผล (ผูรวมวิจัย)
กระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา
อารี วิบูลยพงศ
15 สถานการณการผลิตและการคากุงของโลกภายใต
โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตร (ผูรวมวิจัย)
ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา
16 พฤติกรรมการบริโภคกุงสดแชแข็งของตลาดสหรัฐอเมริกา อารี วิบูลยพงค
และญี่ปุนภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคม (ผูรวมวิจัย)
เศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา
อารี วิบูลยพงค
17 ผลกระทบของการเลี้ยงกุงกุลาดําตอเศรษฐกิจภายใต
โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคมศาสตรของ
(ผูรวมวิจัย)
การเลี้ยงกุงกุลาดํา
18 กรณีศึกษาธุรกิจฟารมเพาะเห็ด ฟารมอนุบาลและฟารม อารี วิบูลยพงค
เลี้ยงกุงกุลาดําของไทยภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผล (ผูรวมวิจัย)
กระทบเชิงสังคม เศรษฐศาสตร ของการเลียงกุงกุลาดํา

ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

ไมระบุ
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

5

ผูชวยนักวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ไมมี
19 พฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดํา ระหวางตลาดสง
อารี วิบูลยพงค
โตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย ภายใตโครงการ (ผูรวมวิจัย)
วิจัยการศึกษาผลกระทบทางสังคม เศรษฐศาสตรการเลี้ยง
กุงกุลาดํา
ไมมี
20 สถานการณการสงออกกุงของไทย ภายใตโครงการวิจัย
อารี วิบลู ยพงค
การศึกษาผลกระทบเชิงสังคม เศรษฐศาสตร ของการ
เลี้ยงกุงกุลาดํา
21 การพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับ
อารี วิบูลยพงศ
วิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน
22 การศึกษาสถานการณการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบน อารี วิบูลยพงศ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ไมระบุ

5

ไมระบุ

1

ผูชวยนักวิจัย ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ป 2544 - 2546
นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
1 การยอมรับและรูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินงานเตรียมความ พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
เจนจิรา สุทัศน ณ อยุธยา
1
พรอมของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ทวีรัศมี ศรีกิตติกุล
1
ตําบล
กฤต จันทนเกษร
1
ไมระบุ
15
9
2 การศึกษาเพื่อชุมชน : การบูรณาการภูมิปญญาชาวบานกับ
สามารถ ศรีจํานงค
ศาสตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนา (ภายใตศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
3 กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาชนใหมีสวนรวมในการ
อินจันทร ฉันจิตสัก
ไมมี
พัฒนาชุมชนบานสันคะยอม ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
(ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
4 แนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจและสุขภาพ
เสรี จรูญเมธากุล
ไมมี
แมแฮนอย ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จ.เชียงใหม
(ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
1
5 ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร มช. 2546
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ สุภาพรรณ ไกรฤกษ
1
รุงกานต ชัยสายัณห
1
พัชรินทร ประสนธ
1
เดือนเพ็ญ องคจันทร
1
6 ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย
7 ศูนยแระสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ กนกวรรณ มูลละ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 2

ผูชวยนักวิจัย ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
8 กระบวนการพัฒนากระบวนการกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขาว
ลําพูน (ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร)
9 การมีสวนรวมจากการศึกษาโครงการมีสวนรวมโดยใชสื่อ
ตาง ๆ สนับสนุน : ศึกษากรณีการจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา
ของ 3 ภูมิภาคในประเทศไทย
10 การพัฒนาและจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยและเครือขาย
11 ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนใน
ภาคเหนือ
12 ปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกูของสมาชิกกองทุนหมูบานจังหวัด
เชียงใหม
13 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมในครัวเรือน
14 ปฏิกิริยาสัมพันธในเทคโนโลยีการผลิตขาวของเกษตรกรใน
จังหวัดเชียงใหม
15 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษา
ภาคเหนือ
16 การมีสวนรวมของชาวเขาเผามงและกระเหรียงในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
อยุธ ไชยยอง
ไมมี

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

นรินทรชัย พัฒนพงศา อุเทน ตนไย

ดุษฎี ณ ลําปาง
วราภา คุณาพร

ไมมี
ไมระบุ

วราภา คุณาพร

ไมระบุ

วราภา คุณาพร
กฐิน ศรีมงคล

อัศวิน สุมณศิริ
ไมระบุ

ไพบูลย สุทธสุภา

ไมมี

ไพบูลย สุทธสุภา

ไมระบุ

1

1
2
1
20

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 ผลของแกมมาโอไรซานอล ตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ในหนูไมซ

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
พันทิพา พงษเพียจันทร ไมระบุ

2

การผลิตเอนไซมยอยไฟเตทเพื่อใชในอาหารสัตว

3

ผลของการถอนไวตามิน,ไวตามินและแรธาตุปลีกยอยใน
พันทิพา พงษเพียจันทร
อาหารตอการตอบสนองของภูมิคุมกันและสมรรถนะการผลิต
ในสุกรขุน
การผลิตและการทดสอบคุณภาพในภาคสนามของโปรตีเอส พันทิพา พงษเพียจันทร
โดยรวมจากเชื้อ Bacillus. FAS001 และเพนโตแซนแนสโดย
จากเชื้อ Aspergillus sp. FAS128 เพื่อเสริมในอาหารสัตว
กระเพาะเดียว
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคโดยใชอาหารผสมครบ บุญลอม ชีวะอิสระกุล
สวนและอาหารเปนคุณภาพดี
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสุกรแบบครบวงจร บุญลอม ชีวะอิสระกุล
เชิงบูรณาการ
การใชสารสังเคราะหและธรรมชาติเสริมในอาหารไกไข
บุญลอม ชีวะอิสระกุล

4

5
6
7
8

ปรับปรุงสุขภาพเตานมโคโนฟารมโคนมของเกษตรใน
จ. เชียงใหม

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

พันทิพา พงษเพียจันทร ไมระบุ

1

ไมระบุ

1

ไมระบุ

1

ไมระบุ

7

นุชา สิมะสาธิตกุล

ไมระบุ
ไมระบุ
ไมมี

3
1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
9 การผลิตโยเกิรตเพื่อใชในการปองกันและรักษาโรคทองรวงที่
เกิดจาก E.Coli ในลูกสุกรดูดนม
10 การใชน้ํามันตะไครเพื่อเปนสารเสริมในอาหารลูกสุกรหยานม
11 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถายจากสุกรโดยการ
จัดการดานอาหาร
12 การเลี้ยงหานในสวนไมผล
13 การศึกษาความเปนไปไดในการเลี้ยงกวางบนพื้นที่สูง
14 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเลี้ยงไกบนที่สูง
15 การหาระยะเวลาและน้ําหนักที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิต
เนื้อและผลิตภัณฑสุกรโอเมกา 3
16 ผลการใชสารเบตา-อะโกรนิสต (Salbutamol) ในอาหารสุกรตอ
คุณภาพซากเนื้อการตกคางของสารความผิดปกติของเชลล
17 ผลของการใช Propyl gallat รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดใน
การบรรจุหีบหอแบบปรับสภาวะบรรยากาศเพื่อผัดอายุการเก็บ
รักษาเนื้อไก (ปที่ 2)
18 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมแรธาตุและ
อาหารแกสหกรณโคนมแมวาง จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ํานมและการสืบพันธุของโคนม
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุของโคโดยเทคนิคการยาย
ฝากตัวออนการคัดเพศโดยใชปฏิกิริยา Polymerase Chain
Reaction

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
ทัศนีย อภิชาตสรางกูร ไมระบุ
วันดี ทาตระกูล
วันดี ทาตระกูล

ไมมี
ไมระบุ

โชค มิเกล็ด
โชค มิเกล็ด
โชค มิเกล็ด
สัญชัย จตุรสิทธา

สัญชัย จตุรสิทธา

ไมระบุ
ลิขิต สนลอย
ไมระบุ
อัศวิน สุนทรเนตร
ถิรนันท กัญญาชัย
รัชนิวรรณ เขียวสะอาด
พิลาสลักษณ

สัญชัย จตุรสิทธา

ไมมี

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
2

1
1
1
1
1
1
1
1

เพทาย พงษเพียจันทร วิไลพร ธรรมตา

เพทาย พงษเพียจันทร วิรัตน พัฒพาวงศ

1

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
20 การเพิ่มความเข็มแข็งชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
(โครงการ 1-3-5)
21 การหาความสัมพันธไมโครแซทเทลไลทมารเกอรกับการผลิต
น้ํานม
22 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโคนมสําเร็จรูปของสหกรณโคนม
แมวางเพื่อการจําหนายในเชิงธุรกิจ
23 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไกพื้นเมือง
24
25
26
27
28
29

ความหลากหลายพันธุกรรมของยีนโรคอวนในไก
ผลการเสริมสรางสกัดจากแลตโตแบซิลลัสในสุกรรุนและขุน
ผลของการเสริมแลคโตบาซิลลัสในการผลิตสัตวปกและสุกร
การผลิตและศึกษาวิจัยไกฟาและนกกระทาทุง
การผลิตไขและเนื้อไกที่มีโดเลสเตอรอลต่ําในเชิงการคา
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพิ้นเมือง : ระบบการผลิตใน
เชิงการคา
30 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนยอยไดส้นิ สุดที่
ปลายลําไสเล็กของสุกรดวยวิธีการศึกษาในตัวสัตวและการ
ศึกษาในหองปฏิบัติการ
31 การผลิตและใชขาวโพดหมักคุณภาพดีในอาหารสุกรผสมครบ
สวนและความตองการโภชนะของโคใหนมสูง

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชื่อผูชวยนักวิจัย
เพทาย พงษเพียจันทร ไมระบุ
เพทาย พงษเพียจันทร อรพรรณ
วิไลพร ธรรมตา
เพทาย พงษเพียจันทร อรพรรณ
วิไลพร ธรรมตา
เพทาย พงษเพียจันทร เทียนชัย อุนบาน
สายฝน วงศสุวรรณ
ศุภมิตร เมฆลาย
เทียนชัย อุนบาน
ไมมี
สุชน ตั้งทวีพัฒน
ไมระบุ
สุชน ตั้งทวีพัฒน
ไมระบุ
สุชน ตั้งทวีพัฒน
สุชน ตั้งทวีพัฒน
ไมระบุ
สุชน ตั้งทวีพัฒน
ไมระบุ
วันดี ทาตระกูล

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

ไมมี

บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ไมระบุ

3

1

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การจัดการสวนเหลือทิ้งจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
ของกาแฟ
2 การศึกษาศักยภาพของสายพันธุกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมใน
การปลูกกาแฟ
3 การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกาแฟภายใตรมเงาที่เหมาะสม
4 สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ที่มีผลตอความมีชีวิตและการออก
ของเมล็ดพันธุกาแฟอราบิกา
5 การศึกษาตนทุนการผลิตกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมในระบบการ
ปลูกกาแฟ
6 การเปรียบเทียบการปลูกทดแทนกับการฟนสภาพตนกาแฟที่
เสื่อมสภาพในสวนกาแฟ
7 ผลของการควั่นกิ่งตอการออกดอกนอกฤดูของลิ้นจี่บนที่สูง
8 การใชปุยอินทรียทดแทน ปุยเคมีในการผลิตกาแฟอราบิกา
9 การศึกษาการควบคุมเพลียหอยสีเขียวของกาแฟโดยใชสารที่มี
ความเปนพิษต่ํา
10 การควบคุมหนอนเจาะลําตนกาแฟโดยไมใชยาฆาแมลง : การ
รักษาความสะอาด
11 สถานการณและแนวโนมของการติดตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของตนกาแฟอราบิกาในปตอไป
12 อิทธิพลของการติผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของตน
กาแฟอราบิกาในปตอไป

ชื่อหัวหนาโครงการ ชื่อผูชวยนักวิจัย
พัชนี สุวรรณศลกิจ ไมมี
วราพงษ บุญมา

ไมมี

วราพงษ บุญมา ไมมี
ธีระเดช พรหมวงศ ไมมี
ประเสริฐ คําออน ไมมี
นริศ ยิ้มแยม

ไมมี

ชวลิต กอสัมพันธ ไมมี
ชวลิต กอสัมพันธ ไมมี
นิธิ ไทยสันทัด
ไมมี
นิธิ ไทยสันทัด

ไมมี

ธีระเดช พรหมวงศ ไมมี
นริศ ยิ้มแยม

ไมมี

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 แมบท PLEC
2 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในผักกาดขาวปลี
3 การวิจัยและพัฒนา น้ําสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ชื่อหัวหนาโครงการ ชื่อผูชวยนักวิจัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
กนก ฤกษเกษม
ไมมี
ไมระบุ
1
รจเร นพคุณวงศ
สมเกียรติ สุวรรณคีร ไมมี

ทะเบียนผูชวยนักวิจัย สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ ป 2544 - 2546
นักศึกษา
ลูกจางโครงการ
เจาหนาที่หนวยงาน
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ ชื่อผูชวยนักวิจัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก ต่ํากวา ป. ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ไมมี
1 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ การทดลองผลิตปุยหมักจากวัสดุ อรรณพ คณาเจริญพงษ
เหลือทิ้งจากโรงงานน้ําตาล (Fitter cake)

ภาคผนวก จ
กระบวนวิชาที่นําเอาผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน
จําแนกตามรายภาควิชา/หนวยงาน

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชากีฎวิทยา ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
1 การพิสูจนสาเหตุของโรคหงอยอาการพุมแจงและอาการตาย จริยา วิสิทธพานิช
ไมระบุ ไมระบุ
เฉียบพลันของลําไยและการปองกันจํากัด
ไมระบุ การเลีย้ งผึ้ง
2 ระบบการปองกันและกําจัดโรคผึ้งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง พิชัย คงพิทักษ
3

บทบาทของผึ้งในการผสมเกสรแมคคาเมีย

พิชัย คงพิทักษ

4

การคัดเลือกและการผลิตสายพันธุผึ้ง เพื่อการผลิตนมผึ้ง

พิชัย คงพิทักษ

5

การใชสารธรรมชาติควบคุมแมลงทําลายปลาแหง

วิเชียร เฮงสวัสดิ์

6

การสํารวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของคุดชู
(Pueraria spp.) ในเขต จ.เชียงใหม
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกันแมลงศัตรูหมอน
รับประทานผล

จิราพร ตยุติวุฒิกุล

7

จิราพร ตยุติวุฒิกุล

ชื่อวิชา

ไมระบุ การเลี้ยงผึ้ง
แมลงผึ้ง
ไมระบุ การเลี้ยงผึ้ง
ไมระบุ แมลงอุตสาหกรรม
ไมระบุ กีฎวิทยาเบื้องตน
พืชที่มีความตานทานตอการทําลายของแมลง
แมลงศัตรูที่สําคับในการควบคุมแมลง
ไมระบุ Boc
427

วิชาหมอนไหม

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 วุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา : การพัฒนาแบบจําลองไกพ้นื เมือง

2
3
4

5
6
7
8

9

การจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก
ตอการผลิตขาวในลุมแมน้ําโขง
ทดสอบสายพันธุหญาแฝกหอมและการพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตหญาแฝกเปนวัตถุดิบ
ปาไมชุมชน : หัวขอการวิจัยยอยการศึกษาผลกระทบการใช
ประโยชนดินตอคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของดินบน
ที่สูง
ประยุกตใชปุยชีวภาพในการผลิตหญาแฝกเปนวัตถุดิบใน
ระบบเกษตรอินทรีย
ศึกษาสภาพคุณภาพลุมน้ําและการจัดการใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม บริวเวณลุมน้ํายมตอนบน
Potential of Azadirachta indica A Juss Var. Siamensis
(Thai neem) In Agroforestry System in Northern Thailand
ระดับสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตพืชในระดับทองถิ่น
:ทองทุงไทย

การพัฒนาระบบเวปไซตของ สกว.

ชื่อหัวหนาโครงการ
อรรถชัย จินตะเวช

อรรถชัย จินตะเวช
อําพรรณ พรมศิริ
อําพรรณ พรมศิริ

อําพรรณ พรมศิริ
จรูญ สุขเกษม
จรูญ สุขเกษม
อรรถชัย จินตะเวช

อรรถชัย จินตะเวช

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากร
เกษตร ( Decision Support Systems for
Agricultural Resources Management )
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
( Climatic&Edaphic Resources of Agricultural Systems )
361431 จุลินทรียในดิน ( Soil microbiology )
1
1
361211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Introduction to Soil Science )
361431 จุลินทรียในดิน ( Soil microbiology )
1
361211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Introduction to Soil Science )
ไมระบุ
3
ทั้ง 3 วิชา
362424 หลักการและการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา
1
( Principles and management of Watershed resources )
1
362401 การอนุรักษทรัพยากรที่ดินและแหลงน้ํา
( Conservation of land and water resource )
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
( Climatic&Edaphic Resources of Agricultural Systems )
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากร
เกษตร ( Decision Support Systems for
Agricultural Resources Management )
ไมมี

1

1

1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
10 การพัฒนาและบํารุงรักษา Homepage ของสํานักงานภาค
11 การประมวลผลผลิต ออยโดยแบบจําลองระยะที่ 3
12
13
14
15
16
17
18

19

20

Joint research and development of biofertilizer for
susfainable agriculture.
การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
การเจริญเติบโตและการสราง Akinete ของสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนได
โครงการปุยอินทรียชีวภาพ
การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-ทดสอบการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ตอการเจริญเติบโตของพืชไรเศรษฐกิจ
การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-ทดสอบการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ตอการเจริญเติบโตของพืชผัก
ผลของการใชหัวเชื้อไรโซเนียมรูปแบบตาง ๆ ตอการเกิดปม
การตรึงไนโตรเจนเปอรเซนต การเกิดปมโดยเชื้อที่ใชคลุก
การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วแถวหลาง
การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ-การทดลองเพิ่มธาตุอาหารพืช
หลัก (N P K) ในปุยหมักโดยใชหินฟอสเฟต แรเฟจดสปาร
และจุลินทรีย
พัฒนาการผลิตดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของ
ชุมชน

ชื่อหัวหนาโครงการ
อรรถชัย จินตะเวช
อรรถชัย จินตะเวช
สมพร ชุนหลือชานนท
สมพร ชุนหลือชานนท

รหัสวิชา
ไมมี
361712
362751
361712
362751
361733

ชื่อวิชา
ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร
การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
( Biological Nitrogen Fixation )

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
2

1
1

สมพร ชุนหลือชานนท

ไมระบุ

สมพร ชุนหลือชานนท
สมพร ชุนหลือชานนท

361431 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรียดิน ( Soil microbiology )
ไมระบุ

1
1

สมพร ชุนหลือชานนท

ไมระบุ

1

ชูชาติ สันธทรัพย

361734 วิธีการศึกษาการตรึงไนโตรเจน
( METH IN BIO NITROGEN FIX )

ชูชาติ สันธทรัพย
(นักวิจัยรวม)

ไมมี

ชูชาติ สันธทรัพย

ไมมี

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
21 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดิน ระยะที่ 5
22 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดินการใชประโยชนที่ดินระยที่ 4
23 ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และการบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน (ระบบกลาง)
24

25
26

ชื่อหัวหนาโครงการ
เมธี เอกะสิงห
เมธี เอกะสิงห
เมธี เอกะสิงห

ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
และการบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจําแนกระบบ
นิเวศนเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากร
เมธี เอกะสิงห
ธรรมชาติของศูนยพัฒนาในมูลนิธิโครงการหลวง
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอระดับ
นิวัติ อนงครักษ
ความอุดมสมบูรณดินในศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย

27
28
29

อิทธิพลของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของ
ลําไย
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาและ
พัฒนาลําไยหริภุญชัย
อิทธิพลของปุยและน้ําตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยังไมให
ผลผลิต (1-4 ป)

นิวัติ อนงครักษ
ดุสิต มานะจุติ
ดุสิต มานะจุติ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CIS
CIS
366769 หัวขอเฉพาะของระบบเกษตร ( Selected Topic in
Agricultural Systems )
CIS
361341 SPATIAL INFO FOR AGRI
361460 อนุรักษดิน
361762 Water erosion control
CIS
361422 การจําแนกและการสํารวจดิน
( Soil Survey and Classification )
366211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน
( Introduction to Soil Science )
361743 Soil Genesis and Classification
366211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน
( Introduction to Soil Science )
การจัดการดิน
-

การจัดการดิน

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
30 ผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลงปกคลุมดินตอสภาพ
ทางอุทกวิทยา และการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ํา
ขนาดเล็กเขตภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
31 โครงการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสํารวจตรวจสอบตามเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินปาไม ในเขครักษาพันธุสัตวปาแมตื่น
32 โครงการประยุกตใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศเพื่อสํารวจตรวจสอบ ความเปลี่ยนแปลงของการใช
ประโยชนที่ดินปาไม ในเขตรักษาพันธุ สัตวปาดอยผาเมือง
33 ดินดอยอินทนนท
34 ปาไมและชุมชน : ความหลากหลายทางชีวภาพปาไม
35

36

37
38

นิเวศวิทยาและการใชประโยชนปาสนธรรมชาติ บานวัดจันทร
อ. แมแจม จ. เชียงใหม
ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการปลูกไมสนสามใบเปนสวน
บนพื้นที่ตนน้ําที่สูงในภาคเหนือ
การรวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาของศูนยศึกษาพัฒนาลําไย
โครงการอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ชื่อหัวหนาโครงการ
จิตติ ปนทอง

รหัสวิชา
ไมใช

ธีระพงษ เสาวภาคย

-

นิเวศวิทยาปาเขตรอน (คณะวิทยาศาสตร)

1

ธีระพงษ เสาวภาคย

-

นิเวศวิทยาปาเขตรอน (คณะวิทยาศาสตร)

1

จิตติ ปนทอง
สุนทร คํายอง
สุนทร คํายอง

สุนทร คํายอง

สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม

ไมระบุ 1 วิชา
CONS211
CONS411
CONS211
CONS411
SOIL789
CONS211
CONS411
SOIL789
อุตุนิยมวิทยาเกษตร
อุตนุ ิยมวิทยาเกษตร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อโครงการ
อุตุนิยมวิทยาบนที่สูง
ปาไมและชุมชนในประเทศไทย
ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง
Lateral water flow and pesiticides transport in a sloped
orchard in northern Thailand
ปาไมและชุมชน (Forest and People) ในสวนโครงการยอย
การเพิ่มศักยภาพในการใหผลผลิตอยางถาวรของระบบพืช
ที่ปลูกบนพื้นที่ลาดชัดในที่สูงของจีนตอนใตและภาคเหนือ
ของไทย

ชื่อหัวหนาโครงการ
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สิทธิพร สุขเกษม
สุพจน โตตระกูล
มัตติกา พนมธรนิจกุล
มัตติกา พนมธรนิจกุล

รหัสวิชา
อุตุนิยมวิทยาเกษตร
ไมใช
อุตนุ ิยมวิทยาเกษตร
อุตุนยิ มวิทยาเกษตร
ไมใช
ไมใช
ไมใช

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทองถิ่น

ชื่อหัวหนาโครงการ
เบญจวรรณ ฤกษเกษม

2

การปรับปรุงผลผลิตถั่วเหลืองโดยสาร Phytohormones
ผานแบคทีเรีย

เบญจวรรณ ฤกษเกษม

3

การแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวพันธุปลูกและขาวปา

เบญจวรรณ ฤกษเกษม

4

การใชสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอกในออย โดยการฉีดพนดวย
เครื่อง CDA
การเพิ่มคุณภาพการสีขาวโดยการใชจุลธาตุ และการศึกษา
ระบบตนแบบการกําหนดการรับซื้อขาวเปลือกโดยพิจารณา
จากเปอรเซนตขาวตนเปนปจจัย
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอม และกลยุทธการจัดการ
ที่มีผลตอคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใชแนวทางการ
วิจัยเชิงระบบ
พืชคลุมดินในระบบการผลิตไมผล

พรชัย เหลืองอาภาพงศ

5

6

7

ชื่อวิชา
รหัสวิชา
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด
( Environmental Stress&Crop Production)
353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
( Genetic Resouece in Plants )
ไมระบุ Plant breading
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด
( Environmental Stress&Crop Production)

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา

353482 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
( Genetic Resouece in Plants )
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
( Weed and weed control )
ไมระบุ คุณภาพขาว

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา

ไมใชสอน

เฉลิมพล แซมเพชร
(ผูรวมวิจัย)

353421 พืชอาหารสัตว (Forage Crops)

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1

1
1
1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
8 การใชพืชตระกูลถั่วเปนปุยพืชสด บํารุงดินนา
9

10
11
12
13

14
15

การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงฤดูแลงเพื่อการผลิต
เมล็ดปลอดสารพิษ Aflatoxins แกเกษตรบานหมูที่ 1 ต. ขี้เหล็ก
อ. แมริม จ. เชียงใหม
การผลิตเมล็ดสังเคราะหแบบแหงของพริกหวาน (Capsicum
annuum L.)
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
(ภาษาอังกฤษ)
Gamma-Oryzanol ในเมล็ดขาวเหนียวดํา พันธุพื้นเมืองโบราณ
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแลง เพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีแกเกษตรกรหมู ที่ 5 ต. แมริม
จ. เชียงใหม
ตลาดกลางสินคาเกษตร จ. เชียงใหม
ทดสอบพันธุขาวโพดลูกผสม

16 เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพถั่วอะซูกิ
17 พัฒนาพันธุขาวบารเลย

ชื่อหัวหนาโครงการ
เฉลิมพล แซมเพชร

รหัสวิชา
ไมใชสอน

ชื่อวิชา

ดําเนิน กาละดี

ไมระบุ เปนวิทยากรในการฝกอบรมเกษตร

สุชาดา เวียรศิลป
ดําเนิน กาละดี

353761 Seed Physiology
353451 Seed & Technology
ไมระบุ Thesis

ดําเนิน กาละดี
ดําเนิน กาละดี

353799 Thesis
ไมระบุ การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

พรชัย เหลืองอาภาพงศ
สุทัศน จุลศรีไกวัล

ไมใชสอน
353301
353751
353301
353751
353301
353751

สุทัศน จุลศรีไกวัล
(ผูรวมโครงการ)
สุทัศน จุลศรีไกวัล

หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชไร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
18 งานปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิ

ชื่อหัวหนาโครงการ
สุทัศน จุลศรีไกวัล

19 พัฒนาพันธุขาวสาลี

สุทัศน จุลศรีไกวัล

20 การวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง

สุทัศน จุลศรีไกวัล
รองหัวหนาโครงการ
พฤกษ ยิบมันตะสิริ

21 การมีสวนรวมของเกษตรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพ
22 ศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในขาว
ปณิตา จันทรประยูร
23 การระบาดของโรคราสนิมของถั่วเหลืองและความสูญเสียของ
สุนทร บูรณะวิริยากุล
ผลผลิตที่ปลูกที่ความหนาแนนตอถิ่น
24 กลไกการสรางความตานทานของพันธุถั่วลิสงตอการเขาทํา
จักรี เสนทอง
ลายเชื้อรา (Aspergillra flavua.) และการเกิดสารอะพลาทอกซิน

25 สารที่ปลดปลอยจากราก และลักษณะการเจริญเติบโตในพันธุ
ถั่วลิสงที่ขาดแลงและตานทานตอการเกิดสารแอฟลาทอกซิน

จักรี เสนทอง

รหัสวิชา
353301
353751
353301
353751
353301
353751
366704

ชื่อวิชา
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
หลักการปรับปรุงพืช
การปรับตัวของพืช
Case study of Agricultural Systems

AGRO211
ไมระบุ งานวิเคราะหวิชาสถิติ
353211 หลักการผลิตพืชไร (Principles of Crop
Production)
353712 สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง
(Advanced Crop Physiology)
353211 หลักการผลิตพืชไร (Principles of Crop
Production)
353712 สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง
(Advanced Crop Physiology)

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 อุปกรณปลูกพืชแบบ Aeroponics สําหรับการปลูกพืชแบบ
ไมใชดิน
2 การทดสอบพันธุไมดอกประเภทหัวสําหรับการผลิตบนที่สูง
3
4
5
6

7

8

เพิ่มธาตุอาหารและการผลิตไมดอกประเภทหัวแบบไมใชดิน
เทคโนโลยีการผลิต ฟรีเซีย นาซิสซัส และออนิโรกาลัม
การศึกษาเบื้องตนในการใชไมดอกประเภทหัวเพื่อประโยชน
ดานอาหาร
โครงการศึกษาออกแบบสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน
คณะเกษตรศาสตร มช. บริบทของความหมายในความเห็น
ของสมาชิก
การคัดเลือกการพัฒนาและการขยายพันธุ มะมวงแกว
สําหรับที่ดอนอาศัยน้ําฝน

ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
และบริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : องคความรูและ
ยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล

ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
โสระยา รวมรังษี
359408 Soiless culture for horticultural crops
โสระยา รวมรังษี
โสระยา รวมรังษี
โสระยา รวมรังษี
โสระยา รวมรังษี

359701
359701
359701
ไมใชสอน

สรีระวิทยาไมดอก
ไมดอกเบื้องตน( Elementary Floricuture )
สรีระวิทยาไมดอก
ไมดอกเบื้องตน( Elementary Floricuture )
สรีระวิทยาไมดอก
ไมดอกเบื้องตน( Elementary Floricuture )

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1

ไพศาล เทพวงศศิริรัตน 359463 Horticultural fiber crops
359481 LANDSCAPE DESIGN

1
1

ธวัชชัย รัตนชเลศ

1

ธวัชชัย รัตนชเลศ

359351 หลักการทําสวนไมผล ( Principles of fruit
production )
359211 หลักการพืชสวน ( Principles of
Horticulture )
359351 หลักการทําสวนไมผล ( Principles of fruit
production )
359211 หลักการพืชสวน ( Principles of
Horticulture )

1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
9 การเปรียบเทียบสายพันธุเห็ดฟาง
10 การปรับปรุงพันธุเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือนดัดแปลง
11 การจําแนกลําไยพันธุดอโดยการวิเคราะหรูปแบบไอโซไซม
12
13
14
15
16
17
18
19

20

โครงการวิจัยพัฒนาพันธุทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคและ
แปรรูป
ผลของ Pumice ตอการออกรากของกิ่งตอนลําไย
การจัดการทรงพุมเพื่อการผลิตลําไยเชิงอุตสาหกรรม
ผลของ Pumice ตอคุณภาพผลลําไย

ชื่อหัวหนาโครงการ
ประสิทธิ์ วัฒนวงศวิจิตร
ประสิทธิ์ วัฒนวงศวิจิตร
เกศิณี ระมิงควงศ
สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
359431 การผลิตเห็ด ( Mushroom culture )
359431 การผลิตเห็ด ( Mushroom culture )
359751 การจําแนกไมผลเศรษฐกิจ
( Systematic Pomology )
359455 ไมผลเขตเมืองหนาว ( Temperate fruits )

1

359301 การขยายพันธุพืช ( Plant propagation )
359455 ไมผลเขตเมืองหนาว ( Temperate fruits )
395341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
( Nursery management )
359455 ไมผลเขตเมืองหนาว ( Temperate fruits )
359455 ไมผลเขตเมืองหนาว ( Temperate fruits )

1
1
1

1

โครงการวิจัยพัฒนาพันธุฝรั่งเพื่อการแปรรูป
โครงการวิจัยเพื่อประเมินคาการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ผลผลิตฝรั่งลูกผสม
การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุพิวเซียสและไซโกแอคตัส

สุรินทร นิลสําราญจิต
สุรินทร นิลสําราญจิต

การคัดเลือกและประเมินสายพันธุโพราทัย ลิโคสเปอรมัม
ลิวคาเคนครอน แบงเซีย และไมดอกในตระกูลโพราทัยที่
เหมาะสมตอการผลิตบนที่สูง
The invertigatim on orchid growing as and additonal
new crops

ณัฐา ควรประเสริฐ

359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน ( Improvement
of horticultural crops )
359411 ไมดอกเบื้องตน ( Elementary floriculture )

อดิศร กระแสชัย

ไมใชสอน

ณัฐา ควรประเสริฐ

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

1
1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
21 การนําเขาพันธุใหมของพืชสงเสริมเพื่อใชแทนพันธุเดิมและการ อดิศร กระแสชัย
359411
รักษาพันธุพืชที่มีศักยภาพในการนําออกสูงานสงเสริม
359412
359412
โดยการผสมพันธุ
359712
23 การประเมินการนําผลของการวิจัยไปใชกับการผลิตไมดอก
อดิศร กระแสชัย
359411
ไมใบ และไมกระถาง สําหรับเกษตรกรที่อยูภายใตการดําเนิน
359412
ของมูลนิธิโครงการหลวง และการจัดทําฐานขอมูล
24 การศึกษาการผลิตซีมิเดียมและรองเทานารี
อดิศร กระแสชัย
ไมใชสอน
25 การพัฒนาพันธุกุหลาบ คารเนชั่น และอะกาแพนทัส
อดิศร กระแสชัย
359211
359412
359712
ไมใชสอน
26 การคัดกรองและการแสดงออกยีนเมทัลโลไธโอนีนในพืชบด
วีณัน บัณฑิตย
(ที่ปรึกษาโครงการ)
และพืชน้ําบางชนิดของไทย
ไมใชสอน
27 การคัดเลือกพันธุและการศึกษาการผลิตแคงการูพอวและ
วีณัน บัณฑิตย
แวกซฟลาวเวอร
28 การทดสอบพันธุและการออกดอกของแคงการูพอวและ
วีณัน บัณฑิตย
ไมใชสอน
แวกซฟลาวเวอร
29 การพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลง
พิทยา สรวมศิริ
359460
จากคางคาวดพิมเสนตนดีปลีและสาปหมา

ชื่อวิชา
ไมดอกเบื้องตน ( Elementary floriculture )
ไมดอกเพื่อการคา (Commercial floriculture )
ไมดอกเพื่อการคา (Commercial floriculture )
ปรับปรุงพันธุไมดอก (FLOWER &ORNA CROPS IMP )
ไมดอกเบื้องตน ( Elementary floriculture )
ไมดอกเพื่อการคา (Commercial floriculture )

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1

หลักการพืชสวน
ไมดอกเพื่อการคา (Commercial floriculture )
ปรับปรุงพันธุไมดอก (FLOWER &ORNA CROPS IMP )

1

พืชเครื่องเทศ ( spice )

1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑสารออกฤทธิ์จากขา เพื่อใชควบคุมโรค
ผลเนาหลังการเก็บเกี่ยวในมะมวง
31 การผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเมืองหนาวบนที่สูง
32 การผลิตผักและพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย
34 การแกไขปญหาการใหผลเวนปและการปรับปรุงเทคนิคการ
ผลิตลําไย ลิ้นจี่และมะมวง
35

ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พิทยา สรวมศิริ
359460 พืชเครื่องเทศ ( spice )
พิทยา สรวมศิริ
พิทยา สรวมศิริ
พิทยา สรวมศิริ

พิทยา สรวมศิริ

359460 พืชเครื่องเทศ ( spice )
359460 พืชเครื่องเทศ ( spice )
359706 สรีระวิทยาธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน
( MINERAL NUTRITION HORT CR )
ไมระบุ ไมระบุ
ไมใชสอน

พิทยา สรวมศิริ

ไมใชสอน

พิทยา สรวมศิริ
ฉันทนา สุวรรณธาดา

ไมใชสอน
359414
ไมใชสอน
359414
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ

37
38

ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอการเจริญเติบโตของไมผลผสม
ผสานในระยะยาว
ผลการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณภาพและผลผลิตลําไยที่ให
ผลในระยะยาว
การผลิตกลาพันธุลําไยโดยวิธีเสียบยอด
การศึกษาการสรางดอกของไมดอกประเภทหัว

39
40

การรวบรวมพันธุหญาแฝกทองถิ่น ณ ศูนยศึกษาฯ
การศึกษาการสรางหัวของไมดอกประเภทหัว

ฉันทนา สุวรรณธาดา
ฉันทนา สุวรรณธาดา

36

41

การอนุรักษพันธุกลวยไมทองถิ่นภายในศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร

ฉันทนา สุวรรณธาดา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1

Bulbs Tubers and corns
Physiology of flowerbulbs

1
1

Bulbs Tubers and corns
Physiology of flowerbulbs

1
1

Physiology of flowerbulbs

1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
42 การปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว

43
44
45
46
47

48
49
50
51

การรวบรวมพันธุผักพื้นบาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร
การศึกษาเซลลวิทยาของพรรณพืชในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การศึกษาเซลลวิทยาของผักพื้นบานและพืชสมุนไพร
พัฒนาคุณภาพไมดอกทางเศรษฐกิจ : กลวยไม
โครงการพัฒนาคุณภาพไมดอกทางเศรษฐกิจ (กลวยไม)

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มปริมาณยอดของลิลเลวในสภาพ
หลอดแกว
การรวบรวมพันธุหงสเหินในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การปรับปรุงคุณภาพสีเปลือก ของลําไยอบแหง
การใชพัมมิชและเพอรไลทในการปลูกสตรอเบอรี่

ชื่อวิชา
ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
ฉันทนา สุวรรณธาดา
359414 Bulbs Tubers and corns
ไมระบุ Physiology of flowerbulbs
359704 CYTOGENTICS IN AGRICULTURE
ฉันทนา สุวรรณธาดา ไมใชสอน

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

ฉันทนา สุวรรณธาดา

359704 CYTOGENTICS IN AGRICULTURE

1

ฉันทนา สุวรรณธาดา
พิมพใจ อาภาวัชรุตม
พิมพใจ อาภาวัชรุตม

359704 CYTOGENTICS IN AGRICULTURE
ไมใชสอน
359302 Advanced Plant Propagation
359406 เทคโนโลยีสารกําจัดวัชพืช
( Herbicide technology )
359702 PL TISSUE CULTURE IN AGRI
359715 ADVANCED ORCHIDOLOGY
359302 Advanced Plant Propagation
359702 PL TISSUE CULTURE IN AGRI
359414 Bulbs Tubers and corns
ไมระบุ
359458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไมผลและพืชผักเศรษฐกิจ
ไมใชสอน

1

พิมพใจ อาภาวัชรุตม
ฉันทนา สุวรรณธาดา
ธนะชัย พันธุเกษมสุข
ธนะชัย พันธุเกษมสุข

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
52 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายใน
ใบของลําไย
53 อัตราการเจริญเติบโตของผักคะนา กะหล่ําปลีและดอก
แลสเตอรที่ปลูกโดยน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ประเภทตาง ๆ
ผลิตของถั่วเหลืองผักสด
56 การใชสารสกัดจากพืชควบคุมแมลงศัตรูถั่วเหลือผักสดอินทรีย
57 การรวบรวมพันธุลําไยพันธุดีจากสายพันธุทางการคาที่ให
ผลผลิตสูงและคุณภาพดี
58 ผลของพัมมิชในรูปอาหารเสริมตอผลผลิตและคุณภาพฝรั่ง
พันธุสีทอง
59 การรวบรวมพันธุลําไย
60 การรวบรวมตนพันธุลําไยพันธุดีเยี่ยม
61 การผลิตลําไยตลอดรอบป โดยใชสารโปแตสเซียมคลอเรต
62 การผลิตลําไยอินทรีย
63 การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย
64 ระบบลดอุณภูมิแบบเทอรโมไซฟอนสําหรับแปลงปลูกไมดอก

ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ธนะชัย พันธุเกษมสุข
ไมระบุ สรีรวิทยา
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
โชคชัย ไชยมงคล
ไมใชสอน

โชคชัย ไชยมงคล
ตระกูล ตันสุวรรณ

ไมใชสอน
ไมระบุ

ตระกูล ตันสุวรรณ

ไมระบุ

ตระกูล ตันสุวรรณ
เกียรติ เชี่ยวศิลป
ตระกูล ตันสุวรรณ
ตระกูล ตันสุวรรณ
ตระกูล ตันสุวรรณ
ภัทราพร กมลเพชน

ไมระบุ
ไมใชสอน
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมใชสอน

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาพืชสวน ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
ไมระบุ
65 การฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่สูงเพื่อ บัณฑูรย วาฤทธิ์
การเกษตรอยางยั่งยืน
บัณฑูรย วาฤทธิ์
ไมระบุ เรียกการใชน้ํา
66 ผลของการใหน้ําตอการบานของดอกผลผลิตองคประกอบ
ผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิกา

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาโรคพืช ป 2544-2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การผลิตพันธุพืชปลอดโรค

2
3
4

5

6
7
8

ชื่อหัวหนาโครงการ
ประสาทพร สมิตะมาน

การพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดําและราน้ําคาง ประสาทพร สมิตะมาน
การลดการเกิดโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่โดยใชไมคอรไรซา
ประสาทพร สมิตะมาน
เปรียบเทียบระดับความรุนแรงและความแปรปรวนของสาย ประสาทพร สมิตะมาน
พันธุของเชื้อราโรคไหมของขาว (Pyricularia grisea) จากระบบ
การปลูกพืชที่แตกตางกันในเขต จ. เชียงใหม

การพัฒนาสายพันธุ TGMS ในนาขาวพันธุไทยโดยการใช
โมเลกุลเครื่องหมาย

ประสาทพร สมิตะมาน

การขยายพันธุอารติโชค
การรวบรวมสายพันธุ (isolate) เชื้อราปฏิปกษสกุล
Arthrobotrys spp.
การควบคุมโรคกุงแหงของพริก (Colletatrichum Spp.)
โดยใช endophytic microorgamism ที่แยกไดจากสมุนไพร
ไทย

ประสาทพร สมิตะมาน
ภมรทิพย อักษรทอง
พิภพ ลํายอง

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
360470 การประยุกตใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทางโรคพืช ( Application of plant tissue culture
in plant pathology )
367720 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช ( Plant biothecnology )
ไมระบุ ไมระบุ
ไมระบุ จุลชีวภาพดิน
ไมระบุ ไมระบุ
360402 โรคพืชของพืชไร ( Diseases of field crops )
การวิเคราะหและจําแนกสาเหตุโรคพืช
การปรับปรุงพันธุพืช
367720 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช ( Plant biothecnology )
ไมระบุ การปรับปรุงพันธุพืช
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
การรักษาเชื้อพันธุพืช
367720 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืช ( Plant biothecnology )
ไมใชสอน
36040/8 หลักการปองกันกําจัดโรคพืช
โรคผัก

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

2
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาโรคพืช ป 2544-2546
ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1

ชื่อหัวหนาโครงการ
สมบัติ ศรีชูวงศ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
360751 โรคเมล็ดพันธุ ( SEED PATHALOGY )

สมบัติ ศรีชูวงศ

360751 โรคเมล็ดพันธุ ( SEED PATHALOGY )

1

360499 ปญหาพิเศษ (Special Problem )

1

12 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกันโรคหมอน
รับประทานผลสด
13 การผลิตตนพันธุเสาวรสปลอดโรคไวรัส

อังสนา อัครพิศาล
(ผูรวมวิจัย)
อังสนา อัครพิศาล
(ผูรวมวิจัย)
เกวลิน คุณาศักดากุล

360499 ปญหาพิเศษ (Special Problem )

1

14 การสํารวจโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในพืชผักและไมดอก

เกวลิน คุณาศักดากุล

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การประยุกตใชการใชเนื้อเยื่อพืช
การวินิจฉัยโรคพืช (Diagnosis of Plant Diseases)
โรคพืชเบื้องตน (Elementary Plant Pathology )
ปฎิบัติการโรคพืชเบื้องตน ( Elementary Plant
Plant Pathology Lab )
360799 Thesis
360499 ปญหาพิเศษ (Special Problem )
ไมระบุ เทคนิคทางโรคพืช

1
1
1
1

ลําดับที่
ชื่อโครงการ
9 ระบาดวิทยาและการปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชผัก
บางชนิดที่แพร โดยทางเมล็ดพันธุ
10 การคัดเลือกเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดผักตระกูลกะหล่ําเพื่อนํา
มาใชในการควบคุม Alternaria bnassiciccola
11 การแกไขปญหาโรคราสนิมหมอน

15 การบริหารการจัดการขาวจากระยะหลังการเกี่ยวจนถึงระยะ
วางจําหนายเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต
16 โรคแอนแทรคโนสของฝรั่งและการควบคุม

วิชชา สะอาดสุด
สนธยา จองแหลง

360470
ไมระบุ
360400
360202
360203

1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาโรคพืช ป 2544-2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
17 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของสมและฟนฟู
สภาพสวนที่เริ่มทรุดโทรมในภาคเหนือ โดยมีการจัดการศัตรู
พืช ดิน ปุย และน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
18 การจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สําคัญของลําไยนอกฤดูใน
เขตภาคเหนือ

ชื่อหัวหนาโครงการ
ชาตรี สิทธิกุล

ชาตรี สิทธิกุล

รหัสวิชา
ไมระบุ ดานโรคพืช

ไมระบุ โรคพืช

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 Potential and constraints of participatory research
approach for sustainable development in mountainous
region of Southeast Asia
2 การจําลองรูปแบบการจัดการลุมแมน้ําอยางมีสวนรวม
โดยใชระบบมัลติเอเยนตและการจําลองสถานการณรวม
กับผูมีสวนไดเสีย
3 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ใชปจจัยการผลิตที่เพิ่มในที่ดอน
ของประเทศไทย : ในระยะที่ 1
4 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการ
เกษตรและบริการ ระยะที่ 1 : ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ดินและน้ําชลประทาน
5 Maize Policy in Thailand
6 สิทธิในการใชและการประเมินมูลคาทรัพยากรน้ํา : ประเด็น
ในการจัดการทรัพยากรน้ําบนที่สูงอยางยั่งยืนกรณีศึกษา
ลุมแมน้ําแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

7

ศักยภาพการตลาดไมผลเศรษฐกิจของภาคเหนือ

ชื่อหัวหนาโครงการ
Franz Heidues
เบญจพรรณ เอกะสิงห

เบญจพรรณ เอกะสิงห

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
366703 การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร
( Agricultural Systems &Economic
Development )
366703 การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร
( Agricultural Systems &Economic
Development )
ไมระบุวิชา ไมระบุ

เบญจพรรณ เอกะสิงห

ไมใชสอน

เบญจพรรณ เอกะสิงห
ชพิกา สังขพิทักษ

ไมใชสอน
351789 Selected Topics in Agricultural Economics
lll : Integrated resource management for
sustainable rural livelihoods
351769 Selected Topics in Agricultural Economics
l : sustainable Agricultural Development
351724 International Agricultural Commodities Trade
351799 M.S.Thesis
351201 Principlesb of Agricultural Economics

เบญจพรรณ เอกะสิงห

กมล งามสุข

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1

1

1

1

1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
8 ความเพิ่มขีความสามารถในสาขาทรัพยากร : การเรียเก็บ
ตนทุน
9 การพัฒนาระบบดัชนีผลสําเร็จและมาตรฐานบริการ
ชลประทาน
10 การประเมินความยากจนแบบมีสวนรวมภาคเหนือ
11 โครงการติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบาน
12 การจัดทําแผนเศรษฐกิจระดับตําบล
13 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมสําหรับผูประกอบการลําไยอบแหง
14 ความสัมพันธระหวางการคากุงกับคุณภาพของกุงใน
ตลาดญี่ปุน และ USA ภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผล
กระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา

15 สถานการณการผลิตและการคากุงของโลกภายใต
โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตร
ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา

ชื่อหัวหนาโครงการ
ไพฑูรย รอดวินิจ
ไพฑูรย รอดวินิจ
พิชิต
พิชิต
พิชิต
พิชิต

ธานี
ธานี
ธานี
ธานี

อารี วิบูลยพงศ
(ผูรวมวิจัย)

อารี วิบูลยพงศ
(ผูรวมวิจัย)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
351761 Economics of Land and Water Resource
Management
การจัดการทรัพยากรน้ํา
ไมระบุวิชา
ไมระบุวิชา
ไมระบุวิชา
351441
351431
351723
351740

Research Methods in Agricultural Economic
Agricultural Finance
Finaancial Management of Agribusiness
Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
EC410
351740 Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
351720 Advanced Agricultural Marketing
EC411

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
16 พฤติกรรมการบริโภคกุงสดแชแข็งของตลาดสหรัฐอเมริกา อารี วิบูลยพงค
และญี่ปุนภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคม (ผูรวมวิจัย)
เศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา

17 ผลกระทบของการเลี้ยงกุงกุลาดําตอเศรษฐกิจภายใต
โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบเชิงสังคมศาสตรของ
การเลี้ยงกุงกุลาดํา
18 กรณีศึกษาธุรกิจฟารมเพาะเห็ด ฟารมอนุบาลและฟารม
เลี้ยงกุงกุลาดําของไทยภายใตโครงการวิจัยการศึกษาผล
กระทบเชิงสังคม เศรษฐศาสตร ของการเลี้ยงกุงกุลาดํา

19 พฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดํา ระหวางตลาดสง
โตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย ภายใตโครงการ
วิจัยการศึกษาผลกระทบทางสังคม เศรษฐศาสตรการเลี้ยง
กุงกุลาดํา

อารีย วิบูลยพงค
(ผูรวมวิจัย)

อารีย วิบูลยพงค
(ผูรวมวิจัย)

อารี วิบูลยพงค
(ผูรวมวิจัย)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
351740 Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
EC410
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
351720 Advanced Agricultural Marketing
EC411
351740 Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
351720 Advanced Agricultural Marketing
EC411
351740 Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
351720 Advanced Agricultural Marketing
EC411

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาเศรษฐศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
20 สถานการณการสงออกกุงของไทย ภายใตโครงการวิจัย
การศึกษาผลกระทบเชิงสังคม เศรษฐศาสตร ของการ
เลี้ยงกุงกุลาดํา

21 การพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน
22 การศึกษาสถานการณการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหัวหนาโครงการ
อารี วิบูลยพงค

อารี วิบูลยพงศ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
351740 Econometric Methods and Applications in
Agricultural Finance
351741 Quantitative Methods in Agricultural
Systems Management
351720 Advanced Agricultural Marketing
EC411
ไมใชสอน

อารี วิบูลยพงศ

ไมใชสอน

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การยอมรับและรูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินงานเตรียมความ
พรอมของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล
2 การศึกษาเพื่อชุมชน : การบูรณาการภูมิปญญาชาวบานกับ
ศาสตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนา (ภายใตศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
3 กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนบานสันคะยอม ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
(ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
4 แนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจและสุขภาพ
แมแฮนอย ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จ.เชียงใหม
(ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
5 ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร มช. 2546
6
7
8

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน

ชื่อหัวหนาโครงการ
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์

สามารถ ศรีจํานงค

อินจันทร ฉันจิตสัก

เสรี จรูญเมธากุล

อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ

ศูนยแระสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 2
อยุธ ไชยยอง
กระบวนการพัฒนากระบวนการกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขาว
ลําพูน (ภายใตศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
421
การบริหารองคกร
715
การนิเทศงาน
ไมระบุ
ไมระบุ

thesis
ปญหาพิเศษ

ไมระบุ
ไมระบุ

thesis
ปญหาพิเศษ

ไมระบุ
ไมระบุ

thesis
ปญหาพิเศษ

ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ

thesis
ปญหาพิเศษ
thesis
ปญหาพิเศษ
thesis
ปญหาพิเศษ
thesis
ปญหาพิเศษ

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
9 การมีสวนรวมจากการศึกษาโครงการมีสวนรวมโดยใชสื่อ
ตาง ๆ สนับสนุน : ศึกษากรณีการจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา
ของ 3 ภูมิภาคในประเทศไทย
10 การพัฒนาและจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยและเครือขาย
11
12
13
14
15
16

ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนใน
ภาคเหนือ
ปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกูของสมาชิกกองทุนหมูบานจังหวัด
เชียงใหม
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมในครัวเรือน
ปฏิกิริยาสัมพันธในเทคโนโลยีการผลิตขาวของเกษตรกรใน
จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษา
ภาคเหนือ
การมีสวนรวมของชาวเขาเผามงและกระเหรียงในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

ชื่อหัวหนาโครงการ
นรินทรชัย พัฒนพงศา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
743
ระบบเกษตรเพื่องานสงเสริมการเกษตร

ดุษฎี ณ ลําปาง

352401 การสงเสริมเกษตรรุนใหญ
352714 ธุรกิจเกษตรและการสงเสริมการเกษตร
ไมใชสอน

1

311
สงเสริมการเกษตรเบื้องตน
332
การกระจายนวัตกรรมการเกษตร
ไมใชสอน
ไมระบุ ระบบเกษตร

1
1

วราภา คุณาพร
วราภา คุณาพร
วราภา คุณาพร
กฐิน ศรีมงคล

1

1

ไพบูลย สุทธสุภา

ไมระบุ

สงเสริมเกษตรและพัฒนาชนบท

1

ไพบูลย สุทธสุภา

ไมระบุ

สงเสริมเกษตรและพัฒนาชนบท

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 ผลของแกมมาโอไรซานอล ตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ในหนูไมซ

ชื่อหัวหนาโครงการ
พันทิพา พงษเพียจันทร

2

การผลิตเอนไซมยอยไฟเตทเพื่อใชในอาหารสัตว

พันทิพา พงษเพียจันทร

3

ผลของการถอนไวตามิน,ไวตามินและแรธาตุปลีกยอยใน
อาหารตอการตอบสนองของภูมิคุมกันและสมรรถนะการผลิต
ในสุกรขุน
การผลิตและการทดสอบคุณภาพในภาคสนามของโปรตีเอส
โดยรวมจากเชื้อ Bacillus. FAS001 และเพนโตแซนแนสโดย
จากเชื้อ Aspergillus sp. FAS128 เพื่อเสริมในอาหารสัตว
กระเพาะเดียว
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคโดยใชอาหารผสมครบ
สวนและอาหารเปนคุณภาพดี

พันทิพา พงษเพียจันทร

4

5

6

พันทิพา พงษเพียจันทร

บุญลอม ชีวะอิสระกุล

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสุกรแบบครบวงจร บุญลอม ชีวะอิสระกุล
เชิงบูรณาการ

รหัสวิชา
356303
356302
356753
356303
356302
356753
356303
356302
356753
356303
356302
356753

ชื่อวิชา
อาหารและการใหอาหาร (Feeds and Feeding)
ไมระบุ
MONONASTRIC ANIMAZ NUTRITION
อาหารและการใหอาหาร (Feeds and Feeding)
ไมระบุ
MONONASTRIC ANIMAZ NUTRITION
อาหารและการใหอาหาร (Feeds and Feeding)
ไมระบุ
MONONASTRIC ANIMAZ NUTRITION
อาหารและการใหอาหาร (Feeds and Feeding)
ไมระบุ
MONONASTRIC ANIMAZ NUTRITION

356202 หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว
( Principles of feed and animal nutrition )
ไมระบุ โภชนาการอาหารสัตว(ขั้นสูง)
356202 หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว
( Principles of feed and animal nutrition )
ไมระบุ โภชนาการอาหารสัตว(ขั้นสูง)

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
7 การใชสารสังเคราะหและธรรมชาติเสริมในอาหารไกไข

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ปรับปรุงสุขภาพเตานมโคโนฟารมโคนมของเกษตรใน
จ. เชียงใหม
การผลิตโยเกิรตเพื่อใชในการปองกันและรักษาโรคทองรวงที่
เกิดจาก E.Coli ในลูกสุกรดูดนม
การใชน้ํามันตะไครเพื่อเปนสารเสริมในอาหารลูกสุกรหยานม
การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถายจากสุกรโดยการ
จัดการดานอาหาร
การเลี้ยงหานในสวนไมผล
การศึกษาความเปนไปไดในการเลี้ยงกวางบนพื้นที่สูง
การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเลี้ยงไกบนที่สูง
การหาระยะเวลาและน้ําหนักที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิต
เนื้อและผลิตภัณฑสุกรโอเมกา 3
ผลการใชสารเบตา-อะโกรนิสต (Salbutamol) ในอาหารสุกรตอ
คุณภาพซากเนื้อการตกคางของสารความผิดปกติของเชลล
ผลของการใช Propyl gallat รวมกับกาซคารบอนไดออกไซดใน
การบรรจุหีบหอแบบปรับสภาวะบรรยากาศเพื่อผัดอายุการเก็บ
รักษาเนื้อไก (ปที่ 2)

ชื่อหัวหนาโครงการ
บุญลอม ชีวะอิสระกุล

นุชา สิมะสาธิตกุล

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
356202 หลักการอาหารและโภชนาการอาหารสัตว
( Principles of feed and animal nutrition )
ไมระบุ โภชนาการอาหารสัตว(ขั้นสูง)
ไมระบุ โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

ทัศนีย อภิชาตสรางกูร

ไมระบุ

โรคสัตว

1

วันดี ทาตระกูล
วันดี ทาตระกูล

ไมระบุ
ไมระบุ

การผลิตสุกร
การผลิตอาหารสัตว

1
1

โชค มิเกล็ด
โชค มิเกล็ด
โชค มิเกล็ด
สัญชัย จตุรสิทธา

ไมระบุ
ไมระบุ
ไมระบุ
356448
ไมระบุ
356448
ไมระบุ
356448
ไมระบุ

การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตร
การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตร
การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตร
การจัดการเนื้อสัตว ( Meat Management )
วิทยาศาสตรเนื้อสัตวชั้นสูง
การจัดการเนื้อสัตว ( Meat Management )
วิทยาศาสตรเนื้อสัตวชั้นสูง
การจัดการเนื้อสัตว ( Meat Management )
วิทยาศาสตรเนื้อสัตวชั้นสูง

สัญชัย จตุรสิทธา
สัญชัย จตุรสิทธา

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
18 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมแรธาตุและ
อาหารแกสหกรณโคนมแมวาง จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ํานมและการสืบพันธุของโคนม
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุของโคโดยเทคนิคการยาย
ฝากตัวออนการคัดเพศโดยใชปฏิกิริยา Polymerase Chain
Reaction
20 การเพิ่มความเข็มแข็งชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
(โครงการ 1-3-5)
21 การหาความสัมพันธไมโครแซทเทลไลทมารเกอรกับการผลิต
น้ํานม
22 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโคนมสําเร็จรูปของสหกรณโคนม
แมวางเพื่อการจําหนายในเชิงธุรกิจ
23 วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไกพื้นเมือง

24
25
26
27
28

ความหลากหลายพันธุกรรมของยีนโรคอวนในไก
ผลการเสริมสรางสกัดจากแลตโตแบซิลลัสในสุกรรุนและขุน
ผลของการเสริมแลคโตบาซิลลัสในการผลิตสัตวปกและสุกร
การผลิตและศึกษาวิจัยไกฟาและนกกระทาทุง
การผลิตไขและเนื้อไกที่มีโดเลสเตอรอลต่ําในเชิงการคา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

ชื่อหัวหนาโครงการ
เพทาย พงษเพียจันทร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ไมระบุ สัมมนาสัตวศาสตร

เพทาย พงษเพียจันทร

เพทาย พงษเพียจันทร

356411 สรีระวิทยาสัตวเลี้ยง ( Physiology of domestic
animals )
ไมระบุ
ไมระบุ สงเสริมการเกษตร
วิชาสัมมนาการเลี้ยงไก
ไมใชสอน

เพทาย พงษเพียจันทร

356499 วิชาสัมมนา

1

เพทาย พงษเพียจันทร

356499 วิชาสัมมนา
356411 สรีระวิทยาสัตวเลี้ยง ( Physiology of domestic
animals )
ไมระบุ ไมระบุ
ไมระบุ การผลิตสัตวปก
ไมระบุ การผลิตสัตวปก
ไมระบุ การผลิตสัตวปก
ไมระบุ ไมระบุ

1
1

เพทาย พงษเพียจันทร

ศุภมิตร เมฆลาย
สุชน ตั้งทวีพัฒน
สุชน ตั้งทวีพัฒน
สุชน ตั้งทวีพัฒน
สุชน ตั้งทวีพัฒน

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ภาควิชาสัตวศาสตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพ้นิ เมือง : ระบบการผลิตใน
เชิงการคา
30 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนยอยไดส้นิ สุดที่
ปลายลําไสเล็กของสุกรดวยวิธีการศึกษาในตัวสัตวและการ
ศึกษาในหองปฏิบัติการ
31

การผลิตและใชขาวโพดหมักคุณภาพดีในอาหารสุกรผสมครบ
สวนและความตองการโภชนะของโคใหนมสูง

ชื่อหัวหนาโครงการ
สุชน ตั้งทวีพัฒน

รหัสวิชา
ไมระบุ การผลิตสัตวปก

วันดี ทาตระกูล

356242 หลักการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยว

บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ไมระบุ
ไมระบุ

การเลี้ยงโคนม
อาหารสัตว

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
1
1

1
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การจัดการสวนเหลือทิ้งจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
ของกาแฟ
2 การศึกษาศักยภาพของสายพันธุกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมใน
การปลูกกาแฟ
3 การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกาแฟภายใตรมเงาที่เหมาะสม
4 สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ที่มีผลตอความมีชีวิตและการออก
ของเมล็ดพันธุกาแฟอราบิกา
5 การศึกษาตนทุนการผลิตกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมในระบบการ
ปลูกกาแฟ
6 การเปรียบเทียบการปลูกทดแทนกับการฟนสภาพตนกาแฟที่
เสื่อมสภาพในสวนกาแฟ
7 ผลของการควั่นกิ่งตอการออกดอกนอกฤดูของลิ้นจี่บนที่สูง
8 การใชปุยอินทรียทดแทน ปุยเคมีในการผลิตกาแฟอราบิกา
9 การศึกษาการควบคุมเพลียหอยสีเขียวของกาแฟโดยใชสารที่มี
ความเปนพิษต่ํา
10 การควบคุมหนอนเจาะลําตนกาแฟโดยไมใชยาฆาแมลง : การ
รักษาความสะอาด
11 สถานการณและแนวโนมของการติดตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของตนกาแฟอราบิกาในปตอไป
12 อิทธิพลของการติผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของตน
กาแฟอราบิกาในปตอไป

ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
พัชนี สุวรรณศลกิจ
ไมระบุ วิชาเครื่องดื่ม
วราพงษ บุญมา

ไมใชสอน

วราพงษ บุญมา
ธีระเดช พรหมวงศ

ไมใชสอน
ไมใชสอน

ประเสริฐ คําออน

ไมใชสอน

นริศ ยิ้มแยม

ไมระบุ

ชวลิต กอสัมพันธ
ชวลิต กอสัมพันธ
นิธิ ไทยสันทัด

ไมใชสอน
ไมใชสอน
ไมใชสอน

นิธิ ไทยสันทัด

ไมใชสอน

ธีระเดช พรหมวงศ

ไมใชสอน

นริศ ยิ้มแยม

ไมใชสอน

วิชาเครื่องดื่ม

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1

1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 แมบท PLEC
2 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในผักกาดขาวปลี
3 การวิจัยและพัฒนา น้ําสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

ชื่อหัวหนาโครงการ
กนก ฤกษเกษม
รจเร นพคุณวงศ
สมเกียรติ สุวรรณคีร

หมายเหตุ เฉพาะนักวิจัยที่สังกัด ศูนยฯ สวนของคณาจารย นับรวมไวที่ภาควิชาตนสังกัด

รหัสวิชา
ไมใชสอน
ไมใชสอน

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1

ผลงานวิจัยที่นําไปใช กระบวนวิชาการเรียนการสอน สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ ป 2544 - 2546
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ การทดลองผลิตปุยหมักจากวัสดุ
เหลือทิ้งจากโรงงานน้ําตาล (Fitter cake)

ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสวิชา
อรรณพ คณาเจริญพงษ ไมใช

ชื่อวิชา

ใชสอนระดับ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

