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รายงานการประชมุงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์ครั้งที่ 4/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุมงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ ์

 

ผู้มาประชุม  

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

2. นางสาววิไลพร     ธรรมตา          รักษาการหัวหน้างานบริหารงานวิจัย                 

      บริการวิชาการ และวิเทศสมัพันธ์  

3. นางภษูิตา  คําฝั้น  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

4. นางสาวนิตยา  วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 

5. นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ นักการเงินและบัญชี 

6. นางสาวนพวรรณ   นุบุญมา นักการเงินและบัญชี 

7. นายมานพ  เปี้ยพรรณ์ พนักงานปฏิบตัิงาน 

8. นายทวี  จันทรมูล ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

9. นางสาวณฎัฐนันท์ ปารม ี  พนักงานปฏิบตัิงาน 

10. นางลาลิตยา    นุ่มมีศรี  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานวิจัย  (เลขานุการ) 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น.  

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ประธานฯ แจ้งสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมดํารง ติยวลีย์ เพื่อช้ีแจงและทําความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ด้านการ

บริหารและจัดการงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ข้อ 10 ว่าด้วยครุภัณฑ์ที่จัดหามาในโครงการวิจัยและไม่

มีเงื่อนไขที่จะต้องนําส่งคืนเจ้าของทุน ให้อยู่ในความดูแลของคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้อง

แจ้งรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจากโครงการทั้งหมดให้ภาควิชาและคณะฯ ทราบหลังจากส้ินสุดโครงการ

แล้ว ภายใน 90 วัน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาควิชา ศูนย์วิจัยฯ และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยในที่ประชุมได้มีมติและเสนอให้ประธานฯ เข้าพบปะ และช้ีแจงการเข้า

ตรวจสอบครุภัณฑ์จากการดําเนินการวิจัยของคณะกรรมการฯ ให้แก่หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์วิจัย
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ต่าง ๆ  ซ่ึงประธานฯ ได้ดําเนินการเข้าช้ีแจงและพบปะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดให้คณะ

กรรมการฯ ดําเนินการติดตามและรวบรวมจัดทํารายการครุภัณฑ์ที่จัดหามาในโครงการวิจัย เสนอให้

คณบดี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อไป 

 

 1.2 คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย (KM) 

ประธานฯ แจ้งสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมดํารง ติยวลีย์  เพื่อจัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้าน

การวิจัย ประจําปี 2554 ในปี 2554 ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทําแผนจัดการองค์ความรู้ด้านการ

วิจัย ในประเด็นของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทดแทนนักวิจัยอาวุโสที่เกษียณอายุราชการเป็น

จํานวนมาก  โดยควรให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักวิจัยของคณะฯ  เพื่อให้งานวิจัยยังคง

ความเข้มแข็งต่อไป   

  

 1.3 การบรรยายพิเศษ “นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย” ในวันที่ 28 มกราคม 2554 

ประธานฯ แจ้งกําหนดการจัดบรรยายพิเศษ “นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย” แก่คณาจารย์ 

นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และเครือข่าย

บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานราก โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงคาดว่าจะจัดข้ึนใน

วันที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์ ซ่ึงวิทยากร ประกอบด้วย 

    1) ผศ.สุรพงษ์  เลิศทัศนีย์ ผู้อํานวยการ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ 

    2) รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนา

เชิงพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน  (สกว.) 

    3) คุณเบญจมาภรณ์  จันทรพัฒน์ ผู้อํานวยการ สํานักสนับสนุนการพัฒนา

ระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ สนง.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ) มาเป็นประธานใน

พิธีเปดิ 

 

 1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

  ประธานฯ ได้แจ้งกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ซ่ึงจัดโดย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเดอะ

ปาร์ค โฮเท็ล เชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการอบรมในหลายหัวข้อ เช่น เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน, เทคนิคการบริหารการวิจัย (การวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

แผนการจ่ายเงินรวมถึง ระเบียบ/กฎหมายและกระบวนการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง), เทคนิคการเขียน
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รายงานการวิจัย, เทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ทั้งน้ีทางเครือข่ายฯ ได้จัดโควต้าให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  จํานวน 5 คน 

 

1.5 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

ประธานฯ แจ้งให้ทราบ ผลการพิจารณาการได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนิน 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

2554 เป็นเงินทั้งส้ิน 14,905,000 บาท เพื่อดําเนินวิจัยในกลุ่ม “คลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการผลิต

และแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีโครงการวิจัยทั้งส้ิน 18 

โครงการย่อย  ทั้งน้ีประธานฯ ขอให้ติดตามการโอนเงินจากมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดําเนินการจัดสรร

งบประมาณให้แก่โครงการย่อยต่อไป 

 

1.6 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ประธานฯ แจ้งความคืบหน้าของการจัดเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ The Role 

of Agriculture and Natural Resources on Global Changes (ANGC 2011) ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในระหว่าง 

7-9 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานจากทั้งในและ

ต่างประเทศเข้าร่วมได้แก่ Kobe University, Kyushu University, Tokyo University of Agriculture and 

Technology, Kinki University ประเทศญ่ีปุ่น University of Hohenheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ซ่ึงขณะนี้ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์บนเวปไซด์ของคณะแล้ว   

 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และมีมติให้รับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร 

3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 

นางภูษิตา คําฝั้น ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม  2553 ดังน้ี 

  3.1.1. งานอาคันตุกะสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

- อาคันตุกะสัมพันธ์: คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“Kobe and Q-beef Production in Japan” โดย Prof. Dr. Hideyuki Mannen จาก Kobe University และ 
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Assoc. Prof. Dr. Takafumi Gotoh จาก Kyushu University ประเทศญ่ีปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 

2554 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกคณะเข้าร่วมรับฟังประมาณ 50 คน 

- ทุน: ในเดือนมกราคม 2554 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการเกี่ยวกับทุนต่างๆ 

ดังนี้:- 

1) ทุนศึกษาภายใต้แผนงานความร่วมมือระยะยาวด้านการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป. ลาว: ได้แจ้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรพิจารณาผู้สมัครจํานวน 1 ราย คือ Ms. Vilayvanh CHANTHANOUVONG 

โดยกําหนดแจ้งผลการพิจารณามายังคณะภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 

2) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้มติการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

ไทย-ลาว ครั้งที่ 16: ได้แจ้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรพิจารณา

ผู้สมัครจํานวน 1 ราย คือ Ms. Bouathong KEOLAR โดยกําหนดแจ้งผลการพิจารณามายังคณะภายใน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 

3) ทุนศึกษาภายใต้โครงการ King’s Scholarship สําหรับบุคลากรจากประเทศ

ภูฎาน: ได้แจ้งภาควิชา และหลักสูตรนานาชาติ AGS และ SAIWAM เพื่อพิจารณาความพร้อมในการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในด้าน Organic Farming, Soil Science, Herbal, aromatic and dry plants และ 

Environmental โดยกําหนดแจ้งผลการพิจารณามายังคณะภายในวันที่ 28 มกราคม 2554 

4) ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “Research and Development: Food Security and 

Grain Storage – Technologies and Management” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2554 ณ 

ARO ประเทศอิสราเอล: ได้ดําเนินการแจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะแล้ว 

3.1.2. งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: 

- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ: ในเดือนมกราคม 2554 คณะ

เกษตรศาสตร์ ได้ประสานงานเพื่อให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับหน่วยงานต่างประเทศ

จํานวน 2 สถาบัน ได้แก่ Asia University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซ่ึงได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2554 ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย และ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), 

Kyoto University ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากกองกฎหมาย 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา: คณะเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดหลักสูตรพิเศษ

ระยะส้ัน ครั้งที่ 7 (The 7th Intensive Course) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคินกิ 

(Kinki University) ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน 8 ราย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2554 ทั้งน้ี 

ได้ดําเนินการเพื่อเตรียมจัดหลักสูตรแล้วดังนี้:- 

1) สํารองห้องพักรายเดือนให้แก่นักศึกษา ณ สํานักบริการวิชาการ จํานวน 8 ห้อง 

2) ขออนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาในฐานะ Visitor 
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3) ประชุมเตรียมการจัดหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13:30 น. 

3.1.3. งานพัฒนาสารนิเทศ: กําลังเตรียมสรุปข้อมูลด้านการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์

เพื่อจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ 2553 

3.1.4. งานอ่ืนๆ: 

- เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทนักวิเทศสัมพันธ์ กรณีศึกษาใน

สหรัฐอเมริกา” โดย Prof. Dr. Robert Evans Waters นักวิชาการฟุลไบร์ท จาก University of Maryland 

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

- เตรียมจัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในสํานักงาน” ในวันจันทร์ที่ 

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

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของสาขาวิชา หน่วยงาน และศูนย์ฯ ของ

คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 25 คน 

- ชมรมวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์: ขณะนี้ได้รับสมัครสมาชิกชมรมวิเทศ

สัมพันธ์แล้วทั้งส้ินจํานวน 71 คน และได้ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ จํานวน 4 ตําแหน่ง 

ได้แก่ ประธานชมรม รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 17:00 

น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงษ์ จากนั้น จะได้แจ้งรายชื่อไปยังหน่วยพัฒนานักศึกษา คณะ

เกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพต่อไป 

 

  3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  

นางสาวนิตยา  วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืบหน้า

ผลการดําเนินงานบริหารงบประมาณโครงการวิจัยของเดือนมกราคม 2554 ดังนี้ 

ในเดือนมกราคม 2554 โครงการวิจัยที่ดําเนินการส้ินสุด และปิดบัญชีเรียบร้อย

แล้ว จํานวน 1 โครงการ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดย รศ.ดร.ดนัย       

บุณยเกียรติ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 890,000 บาท และมีโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ

เพิ่มเติม จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 519,477 บาท ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จํานวน 1 

โครงการ งบประมาณ 273,000 บาท 

2. โครงการวิจัยจากบริษัท ดี เอ ที จํากัด โดย ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ และ ผศ.

ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 422,557 บาท 

ดังนั้น โครงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ทั้งส้ินของเดือนมกราคม 2554 จํานวน 35 

โครงการ งบประมาณรวม 55,329,940 บาท แบ่งออกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
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ลําดับ                             แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

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

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

3  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 4,963,200.00 

4  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  19 10,259,500.00 

5  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 180,000.00 

6  กรมการค้าต่างประเทศ  3 26,768,250.00 

7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

8 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 700,000.00 

9 เอกชน 3 836,557.00 

             รวมท้ังสิ้น 35 55,329,940.00 

 
 3.3 งานบริหารงบประมาณเงินรายได้   

  นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2553 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 การจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข  

  1) ในเดือนธันวาคม 2553 มีการจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge จํานวน 4 โครงการ  รวม

เป็นเงิน  275,608.- บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   74,606.40   บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์  78,288.00   บาท   

   -  ภาควิชา   122,713.60   บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 จํานวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 

1,637,712.25 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย จํานวน 583,091.10 บาท ส่วนของคณะฯ จํานวน 

491,322.20 บาท และส่วนของภาควิชา จํานวน 563,298.95 บาท 

  2)  ในเดือนธันวาคม 2553 มีการจัดเก็บเงินหมวดพิเศษ ก  จํานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 

7,010.- บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   1,752.50  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์       876.25  บาท   

   -  ภาควิชา   4,381.25  บาท 
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โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 จํานวน 3 โครงการ  รวมเป็นเงิน

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

จํานวน 30,733.50 บาท ส่วนของภาควิชา 153,667.50 บาท 

  การนําส่งเงินรายได้ 

  1)   มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนธันวาคม 2553 จํานวนทั้งส้ิน 169,655.40 

บาท ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 

    1.1 ส่วนของงานวิจัย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 80,214.25 บาท แบ่งเป็น 

    -  ค่า Overhead Charge จํานวน 78,288.- บาท . 

    - เงินพิเศษ ก จํานวน 876.25 บาท 

    -  ค่าวารสารเกษตร จํานวน 1,050.- บาท  

    1.2 ส่วนของงานประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 89,441.15 บาท แบ่งเป็น  

-  ค่าใช้เครื่องมือ/ค่าอบเชื้อเพลิง จํานวน 5,500.- บาท  

      - เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 76,743.15 บาท 

                -  ค่าบาร์โค้ต จํานวน 4,625.- บาท    

            - ค่าฝึกอบรม/สัมมนา จํานวน 2,573.- บาท 

โดยยอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 รวมเป็นเงิน 784,187.50 บาท แบ่งเป็น ส่วน

ของงานวิจัย จํานวน 517,105.70 บาท และงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 267,081.80 บาท 
  

 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   

  นายมานพ เปี้ยพรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดังนี้  

3.4.1 รายงานประจาํปีงบประมาณ 2553 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

3.4.2 เว็บไซต์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ กลุ่มคลัสเตอร์: มูลค่าเพิ่มของ

การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ ได้ทําลิงค์ไว้ในส่วนหน้าเว็บไซต์คณะฯ แล้ว และ

ส่วนรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดําเนินการ 

3.4.3 ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 30 ธันวาคม 2553) มีรายละเอียด

ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

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

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

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

2. ยุทธศาสตร

พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยให

เปนมหาวิทยาลัย

ที่มุงเนนการวิจัย 

มุ งสู ก า ร เป น

มหาวิทยาลั ย

วิจัย 

2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

5.00 84 112 125 125 

(82) 
75 87 100 112 125 

2.2 จํานวนงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

ผลงาน 5.00 1 3 2 3 

(1) 
- - 1 2 3 

2.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดยื่นขอจดและไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

                      

  2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดยื่นขอจดทะเบยีนสิทธบิัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

2.50 1 2 0 0 

(0) 
- - - - - 

  2.3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

2.50 0 0 0 1 

(0) 
- - - - 1 

2.4 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

แหลงทุนภายในและภายนอก 

คน 5.00 114 68 62 60 

(50) 
36 42 48 54 60 

2.5 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายใน 

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

(4,320,475.50)  

  
1,800,000 

   
2,100,000  

  
2,400,000  

   
2,700,000  

  
3,000,000  

2.6 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

บาท 5.00 111,087,652 93,011,095 82,792,403  65,000,000 

(28,963,520.53)  

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

2.7 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง
(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

บทความ 5.00 50 57 59 50 

(70) 
30 35 40 45 50 

น้ําหนัก 35.00                   

*( ) คือผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 
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3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  

นางลาลิตยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดังนี้ 

  3.5.1 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2553 

คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์/นักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2553 ทั้งส้ิน 3 โครงการ (รศ.ดร.โสระยา     

ร่วมรังษี, ผศ.พิชัย คงพิทักษ์, นายชวลิต กอสัมพันธ์) และได้ดําเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 

โครงการ (รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี) อยู่ระหว่างการแก้ไขตามผลการประเมิน 1 โครงการ (นายชวลิต 

กอสัมพันธ์) และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 โครงการ (ผศ.พิชัย คงพิทักษ์) 

3.5.2 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2554  

คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์/นักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2554 ทั้งส้ิน 3 โครงการ ประกอบด้วย 2 ชุด

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

คํายอง) ซ่ึงอยู่ระหว่างการแจ้งคณาจารย์ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยกําหนดให้ ชุดโครงการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน และโครงการเดี่ยว 

จํานวน 3 ท่าน 

3.5.3 การกรอกข้อมูลในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM Ongoing) 

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมอบเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําหนดให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

ประจําปีงบประมาณตั้งแต่ ปี 2550-2553 ต้องมีการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงาน

ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงิน ต้องนําข้อมูลดังกล่าวผ่านเข้าระบบ NRPM – Ongoing ให้แล้วเสร็จ

ภายในกลางเดือน มกราคม 2554 นั้น มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลากรอกข้อมูลเป็นภายในวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงขณะน้ีได้ขอข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2550-2553 จากฝ่าย

การเงิน คณะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3.5.4 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําป ี2552 

คณะเกษตรศาสตร์ มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุน จํานวนทั้งส้ิน 3 

โครงการ และได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว 3 โครงการ (นายทัพไท หน่อ

สุวรรณ, ดร.แสงทิวา สุริยงค์, ดร.กนกวรรณ  ศรีงาม)  
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3.5.5 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการผ่านหน่วยงาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 1 โครงการ (รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ) 

• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) 1 โครงการ (ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ) 

• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 1 โครงการ (รศ.ดร.สุนทร คํายอง) 

 

3.6 งานวารสารเกษตร  

น.ส.ณัฏฐนันท์  ปารมี ได้รายงานความคืบหน้าการจดัทําวารสารเกษตร ดังนี้ 

3.6.1 วารสารเกษตร ปีที ่27 ฉบบัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2554 ดังนี้ 

บทความทีร่อตีพิมพ์     จํานวน 7  เรื่อง 

บทความที่ส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาตรวจบทความ จํานวน 2  เรื่อง 

บทความที่ส่งกลับไปให้ผู้เขียนแก้ไขเบื้องต้น   จํานวน 1  เรื่อง 

บทความที่กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์   จํานวน 2  เรื่อง 

บทความที่เข้ามาใหม่ ในเดือน ม.ค.    จํานวน 6  เรื่อง 

 โดยคาดว่าจะสามารถส่งบทความให้โรงพิมพ์ได้ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 

3.6.2 วารสารเกษตร ปีที ่26 ฉบบัพิเศษ 

 ความคืบหน้าของการจัดทาํวารสารเกษตร ปทีี่ 26 ฉบับพิเศษ อยู่ระหว่างการ

พิจารณาตรวจสอบรปูแบบก่อนตีพิมพ์ จากผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสําราญจิต 
 

 3.7 งานบริการทั่วไป   

นายทวี  จันทรมูล  ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และรายงานผลการทํางาน ดังน้ี 

 3.7.1 ดําเนินการด้านงานติดต่อประสานงานด้านเอกสาร ส่วนของหน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ 

  3.7.2  ติดต่อประสานงานระหว่างคณะฯ และสถาบันภายนอก เช่น ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ 

  3.7.3  ติดต่อกับธนาคาร เรื่อง การทําธุรกรรมทางการเงิน 
 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

 4.1 ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2554 

  สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์สนับสนุนทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research 

Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําป ี๒๕๕๔ คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๔ ทุน ทุนละ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งส้ิน ๗ โครงการ รายนามดังนี้ 

 

 



i 
(Genetics variation of rice vector insects) 
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