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รายงานการประชมุงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์ครั้งที่ 6/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

ณ ห้องประชุมงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ ์

 

ผู้มาประชุม  
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4. นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ นักการเงินและบัญชี 
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7. นายทวี  จันทรมูล ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

8. นางสาวณฎัฐนันท์ ปารม ี  พนักงานปฏิบตัิงาน 

9. นางสาวจินตนาพร สังข์คํา  ผู้ประสานงานโครงการ NRU 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. นางสาววิไลพร     ธรรมตา          หัวหน้างานบริหารงานวิจัย                 

      บริการวิชาการ และวิเทศสมัพันธ์  

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น.  

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2554 

  ประธานฯ ได้แจ้ง ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในประเพณี

สงกรานต์ ประจําปี 2554 ดังนี้ 

  วันที่ 7-8 เมษายน 2554 เชิญร่วมกิจกรรม “กาดพืช ผัก อาหารปลอดภัย ปี๋ใหม่

เมือง” ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ณ ลาดจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อนําเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติในภาคใต้  

  วันที่ 13 เมษายน 2554 เชิญร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหงส์ โดยผู้เข้าร่วมขอให้พร้อม

เพรียงกันในเวลา 13.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์  
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  วันที่ 22 เมษายน 2554 เชิญร่วมพิธีรดน้ํา-ดําหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส 

คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-14.30 น. ณ บริเวณช้ันล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ 

โดยคณะได้จัดกิจกรรม “รําวงย้อนยุค” หลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า และเวลา 15.00 น. ร่วมขบวนพิธีดํา

หัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณศาลาธรรม 

 

1.2  การสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ และแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 ประธานฯ แจ้งว่าทางคณะฯ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน สวมใส่เส้ือ

ยืดที่มีตราสัญญาลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวเกษตร มช. และแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานภูมิ

ปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 

  

 1.3 ผลจากการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย “สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

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

ประธานฯ แจ้งจากการนําเสนอโครงการวิจัยแก่ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 โดยมีจํานวนโครงการวิจัยที่นําเสนอทั้งส้ิน 20 

โครงการ ซ่ึงได้รับความสนใจ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสวก. จํานวนประมาณ 13 

โครงการ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ จํานวน 5 โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 3 

โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 โครงการ และคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 2 โครงการ  

 

1.4 โครงการ Thailand Research University Consortium for Science and Technology 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่กําลังดําเนินการเพื่อจัดเตรียมเกี่ยวกับ 

การสร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการของ 6 มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 

มหาวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วม “โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (Thailand Research University Consortium for Science and Technology)” โดย

มหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 2 สาขา คือสาขา Bio product (Bio-resource/ Biodiversity/ Pharmacy) 

และสาขา Materials Science Applications ซ่ึงลักษณะโครงการ เน้นทําการวิจัย ผลิตองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางสาขาที่สําคัญตามนโยบายของรัฐกําหนด อันเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศใน

อนาคต เน้นความสําเร็จทั้งในระยะสั้น และความสามารถขอนักวิจัยในแต่ละสถาบันที่จะพัฒนา

วัฒนธรรมและองค์ความรู้สู่อนาคต (Short-term Gain and Long-term Win) และจะพิจารณาคัดสรร

โดยเน้นความสําคัญของการพัฒนาและการแข่งขันเป็นหลัก ไม่ใช่ “ความสนใจในการทําวิจัย”  
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วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ให้แก้ไขคําผิด หน้าที่ 1 ข้อ 11 จาก 

“จินตนาภรณ์” เป็น “จินตนาพร” และแก้ไขตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”, “เจ้าหน้าที่บริหาร

งานวิจัย” เป็น “พนักงานปฏิบัติงาน” และแก้ไขหน้า 10 ตัดข้อ 5 ออก เนื่องจากซํ้า และมีมติให้รับรอง

รายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร 

3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 

นางภูษิตา คําฝั้น ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคม  2554 ดังน้ี 

  3.1.1. งานอาคันตุกะสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้เชิญ Dr. Yukio TOSA จาก Kobe University ประเทศ

ญ่ีปุ่นมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Research on Plant Pathology in Japan” ให้แก่นักศึกษาและ

คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ 

ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์  

3.1.2 หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 7: ได้ดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยจัดข้ึนระหว่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศ

ญ่ีปุ่น เข้าร่วม จํานวน 8 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม จํานวน 8 

คน รวมทั้งส้ิน 16 คน ขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างรอผลการเรียนจากคณาจารย์ผู้สอน และจัดทําสรุปผล

การจัดหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

3.1.3 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง “บทบาทของการเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติกับการเปล่ียนแปลงของโลก” The Role of Agriculture and Natural Resources on 

Global Changes (ANGC2011) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2554 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดทํา

หนังสือเชิญเข่ารวมการประชุมและเสนอผลงาน เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดประชุม ทําหนังสือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกรมวิชาการเกษตร 

3.1.4 ทุนการศึกษา: ในปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณารับผู้รับ

ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้:- 

3.1.4.1 ทุนการศึกษาภายใต้แผนงานความร่วมมือระยะยาวด้านการศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป. ลาว จํานวน 1 ราย จะเริ่มเข้าศึกษาใน

ปีการศึกษา 2554 

3.1.4.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้มติการประชุมความร่วมมือทาง

วิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 16 จํานวน 1 ราย จะเริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 



4 

 

3.1.4.3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ 

King’s scholarship สําหรับนักศึกษาภูฎาน ในสาขาส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 ทุน (ยังไม่ทราบ

กําหนดการเริ่มเข้าศึกษา) 

3.1.4.4 ทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ใน

ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 2 ทุน และทุนฝึกอบรม จํานวน 5 ทุน โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งกําหนดหลักการเกี่ยวกับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน ซ่ึงสกอ. จะ

รับผิดชอบเฉพาะค่าโดยสารเครื่องบินของผู้รับทุนเท่านั้น นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ 

3.1.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย: ขณะน้ีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ได้ส่งรายชื่อและ

คณะกรรมการของชมรมวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังหน่วยพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมจัดตั้งชมรมฯ และกรรมการชมรมฯ ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 3.2 งานบริหารงบประมาณโครงการวิจัย  

นางสาวนิตยา  วงค์ไชย และนางสาวนพวรรณ  นุบุญมา ได้รายงานความคืบหน้าผล

การดําเนินงานบริหารงบประมาณโครงการวิจัยของเดือนมีนาคม 2554 ดังนี้ 

โครงการวิจัยที่ดําเนินการส้ินสุด และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จํานวน 6 โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 9,863,685.- บาท ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 2 

โครงการ โดยมี อ.ดร.อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง และ รศ.ดร.ชาตรี  สิทธิกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 

งบประมาณรวม 2,070,935.- บาท 

2. โครงการวิจัยจากกรมการค้าต่างประเทศ  จํานวน 1 โครงการ โดยมี รศ.ดร.

พิทยา  สรวมศิริ เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 6,128,250.- บาท 

3. โครงการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จํานวน 3 

โครงการ โดยมี ดร.กรวรรณ  ศรีงาม, รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน และอ.ดรอรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง เป็น

หัวหน้าโครงการ งบประมาณรวม 1,664,500.- บาท  

ดังนั้น โครงการวิจัยที่ดําเนินการอยู่ทั้งส้ินของเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 27 โครงการ 

งบประมาณรวม 44,521,255.- บาท แบ่งออกตามแหล่งทุน ดังนี้ 
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ลําดับ                             แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

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

2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 2 1,418,000.00 

3  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 4,963,200.00 

4  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  14 7,650,000.00 

5  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สวทช.)  1 180,000.00 

6  กรมการค้าต่างประเทศ  2 20,640,000.00 

7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 5,550,000.00 

8 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช 1 700,000.00 

9 เอกชน 3 836,557.00 

             รวมท้ังสิ้น 27 44,521,255.00 

 

 3.3 งานบริหารงบประมาณเงินรายได้   

  นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ ได้สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 การจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge และเงินหมวดพิเศษ ก/ข  

  1) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีการจัดเก็บเงินค่า Overhead Charge จํานวน 1 โครงการ  รวม

เป็นเงิน  86,000.- บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  25,800.-  บาท 

-  คณะเกษตรศาสตร์ 43,000.-  บาท   

   -  ภาควิชา  17,200.-  บาท 

โดยมียอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 

1,989,242.25 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย จํานวน 688,550.10 บาท ส่วนของคณะฯ จํานวน 

629,228.20 บาท และส่วนของภาควิชา จํานวน 671,463.95 บาท 

  2)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ยังไม่มีการจัดเก็บเงินหมวดพิเศษ ก   

โดยยอดสะสมหมวดพิเศษ ก/ข รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 3 โครงการ           

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 245,868.- บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 61,467.- บาท  ส่วนของ

คณะฯ จํานวน 30,733.50 บาท ส่วนของภาควิชา 153,667.50 บาท 
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 การนําส่งเงินรายได้ 

  1)  มีการนําส่งเงินรายได้ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จํานวนทั้งส้ิน 153,291.75บาท 

ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 

    1.1 ส่วนของงานวิจัย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 35,650.- บาท แบ่งเป็น 

    -  ค่า Overhead Charge จํานวน 34,400.- บาท  

    -  ค่าวารสารเกษตร จํานวน 1,250.- บาท  

    1.2 ส่วนของงานประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 117,641.75 บาท แบ่งเป็น  

-  ค่าใช้เครื่องมือ/ค่าอบเชื้อเพลิง จํานวน 5,514.50 บาท  

-  ค่า Overhead Charge จํานวน 8,600.- บาท 

     -  เคาน์เตอร์เกษตร จํานวน 89,897.25 บาท 

              -  ค่าบาร์โค้ต จํานวน 2,500.- บาท 

          -  ค่าฝึกอบรม/สัมมนา จํานวน 11,130.- บาท    

โดยยอดสะสมรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 รวมเป็นเงิน 1,127,953.60 บาท 

แบ่งเป็น ส่วนของงานวิจัย จํานวน 648,711.70 บาท และงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 479,241.90 บาท 

 

 3.4 งานพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ   

  นายมานพ เปี้ยพรรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดังนี้  

3.4.1 เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก  โดย Webometrics เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ สํานักงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และวิทยบริการ และนายอลงกต สิทธิโชค เข้าร่วมประชุมด้วย ซ่ึงเป็นการประชุมช้ีแจงเรื่อง

การจัดทําเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้มีรูปแบบทั้งในด้านแนวคิด การออกแบบและเทคนิควิธีการ

ต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e- University) พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักของ 

Webometrics Ranking เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้าน Web Publication และความเป็น Open 

Access ของมหาวิทยาลัย การประกาศผลจัดอันดับจะทําทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี 

เป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดตามดัชนีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ทางสํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ช้ีแจ้งว่าเว็บไซต์

ของแต่ละหน่วยงานควรจะอยู่ภายใต้ โดเมนเนมเดียวกัน คือ .cmu.ac.th ปัจจุบันอันดับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอันดับโลกอยู่ที่ 606 อันดับเอเชีย อยู่ที่ 75 และอันดับที่ 9 ของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจะเป็นเรื่อง การจัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้าน

งานวิจัยในรูปแบบอิเล็ดทรอนิกส์สู่ Google Scholar เป็นวิธีการค้นหางานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ เช่น 
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บทความ หนังสือ บทคัดย่อ เป็นต้น ซ่ึงตามหลักเกณฑ์การคิดคะแนนของ  Webometrics คะแนน 

Scholar คิดเป็น 15% ในการจัดอันดับ วิธีการ Search ข้อมูล Google Scholar นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่  

1. Search จากตัว Google Scholar โดยตรง 

2. Search โดยดึงจากฐานข้อมูลของ www.worldcat.org 

ในส่วนการ Search โดยดึงจากฐานข้อมูลของ www.worldcat.org จะต้องมีข้อมูล

งานวิจัยของคณะฯ ในฐานข้อมูลของ Worldcat โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บของ Worldcat ก่อน ด้วย

ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ จะเป็นผู้ดําเนินการ ในส่วนของหน่วยงานจะต้องนําข้อมูล

เกี่ยวกับงานวิจัยของคณะฯ ไปให้ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ดําเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

3.4.2 รายงานประจําปีงบประมาณ 2553 ได้ร่างรายงานประจําปีเสร็จแล้ว อยู่

ระหว่างหัวหน้างานกําลังพิจารณาข้อมูล 

3.4.3 เว็บไซต์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ กลุ่มคลัสเตอร์: มูลค่าเพิ่มของ

การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ ได้จัดทําข้อมูลส่วนรายละเอียดข้อมูล

โครงการวิจัยเสร็จแล้ว 

3.4.4 ช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ประจําปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากทางงานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพการศึกษา ได้

ช้ีแจงว่าข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดตัวช้ีวัด เช่น นักวิจัย ได้ให้ความหมายรวมถึง

บุคลากรที่มีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

หรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ด้วย โดยให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่งและ/

หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เท่านั้น และทางงาน

นโยบายและแผนฯ ได้แจ้งค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ 2.1–2.7 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยืนยัน รายละเอียดดังนี้   

3.4.5 การปรับเปล่ียนชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้ 

1. ช่ือเว็บไซต์ของหน่วยงานวิจัย 

ช่ือเดิม http://web.agri.cmu.ac.th/rdunit 

เปล่ียนเป็น http://rd.agri.cmu.ac.th 
 

2. ช่ือเว็บไซต์ของหน่วยวารสารเกษตร 

ช่ือเดิม http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal 

เปล่ียนเป็น http://journal.agri.cmu.ac.th 
 

3. ช่ือเว็บไซต์ของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
ช่ือเดิม http://web.agri.cmu.ac.th/ira 

เปล่ียนเป็น http://ird.agri.cmu.ac.th 
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ตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สวนงานบริหารวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ  

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

น้ําหนั

ก 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย* เกณฑการใหคะแนน 

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

2. ยุทธศาสตร

พัฒนา

มหาวิทยาลัยให

เปนมหาวิทยาลัย

ที่มุงเนนการวิจัย 

มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัย

วิจัย 

2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ            

(ปปฏิทิน 2553) 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

5.00 84 112 125 100 

95 

(125) 

60 70 80 90 100 

2.2 จํานวนงานวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติ

และระดับนานาชาติ (ปงบประมาณ 2554) 

ผลงาน 5.00 1 3 2 3 

2 

(2) 

- - 1 2 3 

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดยื่นขอจดทะเบยีนสิทธบิัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

2.50 1 2 0 1 

0 

(0) 

- - - - 1 

2.3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

2.50 0 0 0 1 

0 

(0) 

- - - - 1 

2.4 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

แหลงทุนภายในและภายนอก 

(ปงบประมาณ 2554) 

คน 5.00 114 68 62 60 

52 

(52) 

36 42 48 54 60 

2.5 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากแหลงทุนภายใน 

(ปงบประมาณ 2554) 

บาท 5.00      

6,500,041  

     

3,968,144  

    

2,665,971  

5,056,800 

3,000,000 

(4,371,711) 

  3,034,080     3,539,760   4,045,440   4,551,120    5,056,800  

2.6 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

(ปงบประมาณ 2554) 

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

30,000,000 

(44,969,620) 

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

2.7 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง

(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(ปปฏิทิน 2553) 

บทความ 5.00   57 59 50 

50 

(70) 

30 35 40 45 50 

น้ําหนัก 35.00                   

*บรรทัดที่ 1 เปาหมายที่ไดรับรองกับมหาวิทยาลัย บรรทัดที่ 2 เปาหมายที่คณะฯ ที่ไดตั้งไว (ตวัเอียง) บรรทัดที่ 3 ผลการดําเนินงาน (ในวงเล็บ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554  
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3.5 งานธุรการและประสานงานวิจัย  

นางลาลิตยา  นุ่มมีศรี ได้รายงานความก้าวหน้าในการทํางาน ดังนี้ 

  3.5.1 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2553 

คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์/นักวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ดําเนินโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2553 ทั้งส้ิน 3 โครงการ ซ่ึงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

แล้ว 2 โครงการ (รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, นายชวลิต กอสัมพันธ์) และอยู่ระหว่างการแก้ไขตามผล

การประเมินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 โครงการ (ผศ.พิชัย คงพิทักษ์) ซึ่งหนวยงานจะดําเนินการจัดทํา

หนังสือติดตามรายงานฉบับสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง 

3.5.2 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2554  

คณะเกษตรศาสตร มีคณาจารย/นักวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนิน

โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป 2554 ทั้งสิ้น 3 โครงการ (รศ.ดร.สุนทร คํายอง, รศ.ดร.โสระยา 

รวมรังษี, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ) ซึ่งคณะฯ ไดจัดทําหนังสือเพื่อขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว จํานวนทั้งสิ้น 13 ทาน 

3.5.3 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแจงผลการพิจารณาสนับสนุนในเบื้องตน จาก สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งคณะเกษตรศาสตร เสนอทั้งสิ้น 6 โครงการเดี่ยว และ 1 ชุดโครงการ 

โดยไดรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 4 โครงการเดี่ยว ทั้งนี้ การสนับสนุนจะไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมด

หรือไม ข้ึนกับการพิจาราอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงบประมาณกอน โดยโครงการที่ผานการ

พิจารณาสนับสนุน ประกอบไปดวย 
ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือหัวหนาโครงการ งบประมาณ ผล 
ชุดโครงการ    

1 การใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความ

หลากหลายของพืชและจุลินทรีย  

อ.ดร.ดรุณี นาพรหม 2,000,000 ไมสนับสนุน 

โครงการเดี่ยว จํานวน 6 โครงการ    

1 ปจจัยบางประการที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ

คุณภาพผลผลิตของหงสเหิน 

อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย 430,500 ไมสนับสนุน 

2 การศึกษาองคประกอบทางเคมี  คุณคาทาง

โภชนาการและเภสัชวิทยาของน้ําผ้ึงจากดอกไมแต

ละชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย 

ดร.กนกวรรณ  ศรีงาม 536,280 สนับสนุน 

3 ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพันธุ

ขาวไรของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 

 

ดร.นริศ  ยิ้มแยม 385,000 สนับสนุน 
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4 ผลของการใชพืชที่มีสารยับยั้งการยอยยูเรียเพื่อลด

ปริมาณแอมโมเนียในมูลโค 

อ.ดร.เสาวลักษณ แยม

หมื่นอาจ 
496,000 ไมสนับสนุน 

5 การพัฒนาสายพันธุของจุลินทรียสาเหตุโรค

แมลง  Beauveria bassiana 

อ.ดร.พัชรินทร ครุฑ

เมือง 

855,000 สนับสนุน 

6 การลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมของกลุมเกษตรกรบางพื้นที่ของจังหวัด

เชียงใหม 

คุณชินกฤต สุวรรณคีรี 350,000 สนับสนุน 

 รวมทั้งส้ิน  3,052,780  

  3.5.4 ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554         

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร เพื่อพิจารณาประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย ซ่ึงเป็นทุน

สนับสนุนการทํางานวิจัยให้แก่คณาจารย์ ที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้

ความดูแล โดยกําหนดให้คณาจารย์ เป็นผู้ยื่นแบบข้อเสนอการรับทุน ซ่ึงมีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุน

ทั้งส้ิน 6 โครงการ ดังรายนามดังนี้  
ลําดับ ข้อเสนอโครงการ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และ

พอลิเอธิลีนไกลคอล 

น.ส.สิริมล  ขันแกว้ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ ์

รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป์ 

2 การยกระดับคุณภาพเมล็ดพอกของข้าวโพด

หวานด้วยการใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 

น.ส.หนึ่งฤทัย บุญมาลา ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ ์

รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป์ 

3 การคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยซีสจากเดิม ในการ

ควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุ

โรคถอดฝักดาบของข้าว 

น.ส.วาสนา สิทธิเวช ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสว ี

4 การคัดเลือกและประเมินลักษณะช่ัวตน้ ๆ 

ระหว่างสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวเจ้าก่ําและข้าว

พันธุ์ปทุมธานี1 เพื่อพันธุกรรมไม่ไวต่อช่วงแสง 

น.ส.เยาวมาลย์  เขียวสอาด รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี 

รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด 

 

5 ปริมาณของวิตามินอีในเมล็ดข้าวเหนียวก่ํา น.ส.ธิดารัตน์ แสงอรุณ รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี 

ดร.กนกวรรณ  ศรีงาม 

6 ความแตกต่างทางพันธุกรรมข้าวในการผลิต

สารอาหารกาบาระหว่างพันธุ์ข้าวไร่รวบรวม

ของมูลนิธิโครงการหลวง 

นายประดิษฐ์  อุ่นถิ่น รศ.ดร.ดําเนิน  กาละดี 

ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและกําหนดให้ หัวข้อการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณนั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยก่อน และขณะน้ี ได้รับแจ้ง

ผลการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
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1. น.ส.เยาวมาลย์ เขียวสะอาด 

2. น.ส.ธิดารัตน์ แสงอรุณ 

3. นายประดิษฐ์ อุ่นถิ่น  

ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนต่อไป 

 

3.5.5 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการผ่านหน่วยงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2554  

• Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) 1 โครงการ 

(อ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์) 

• สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1 โครงการ 

(รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี) 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 โครงการ (รศ.ดร.สุนทร คํายอง) 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 โครงการ (อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง) 

• กรมการค้าต่างประเทศ 1 โครงการ (รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ) 

 

3.6 งานวารสารเกษตร  

น.ส.ณัฏฐนันท์  ปารมี ได้รายงานความคืบหน้าการจดัทําวารสารเกษตร ดังนี้ 

3.6.1  วารสารเกษตร ปทีี่ 27 ฉบบัที่ 2 มิถนุายน 2554 ดังน้ี 

บทความที่รอตีพิมพ์     1  เรื่อง  

บทความที่ส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาตรวจบทความ 7  เรื่อง  

บทความที่กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจเบื้องต้น 3 เรื่อง 

บทความที่ส่งกลับไปให้ผู้เขียนแก้ไขเบื้องต้น  0 เรื่อง  

  บทความที่ส่งกลับไปให้ผู้เขียนแก้ไขครั้งสดุท้าย  5 เรื่อง 
 

 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 
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3.8 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

  นางสาวจินตนาพร  สังข์คํา ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางาน ดังนี้ 

3.8.1 ได้ดําเนินการรวบรวมรายงานและสรุปความก้าวหน้าในรอบ 3 เดือน (ฉบับ

ย่อ) ทั้งหมด 18 โครงการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มข้าว 8 โครงการ กลุ่มลําไย 4 โครงการ  

กลุ่มกาแฟ 3 โครงการ และกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ 3 โครงการ พร้อมทั้งประมาณการใช้งบประมาณในแต่

ละเดือนของปีที่ 1 และสรุปผลผลิตตัวชี้วัด ดังนี้  

- จํานวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus จํานวน 13 บทความ 

- บทความวิจัยที่เป็นผู้วิจัยหลัก  30 บทความ 

- Impact รวมต่อจํานวนบทความ เท่ากับ 0.89 

- ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 8 ทุน 

- ทุนจากภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2 ทุน 

- สิทธิบัตรในประเทศ จํานวน 2 สิทธิบัตร 

- จํานวนอาจารย์ที่ทําวิจัยในกลุ่ม จํานวน 40 ท่าน 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน 

- จํานวนนักศึกษาระดับหลังปริญญาเอก จํานวน 1 คน 

- อ่ืนๆ คือ ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี, ตีพิมพ์ระดับชาติ, ข้าวก่ําพันธุ์ดี และ

พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เท่ากับ 16 

3.8.2 ดําเนินการแจ้งให้หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิจัยกาแฟจํานวน 3 โครงการ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ รําไพพรรณ อภิชาตพงษ์ชัย, ดร.นริศ ย้ิมแย้ม และนายวราพงษ์ บุญมา เรื่องขอ

พิจารณาปรับปรุงเป้าหมายของผลผลิตในส่วนของการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ให้เกิด

อย่างน้อย 1 บทความ ในปีที่ 1 

 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ประธานฯ แจ้งสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ดําเนินการติดตามและ

จัดทําเป็นสรุปรายการครุภัณฑ์จากการสํารวจ เพื่อนําเสนอให้คณบดีพิจารณาแล้วนั้น โดยในการน้ี

คณะฯ ได้พิจารณา มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุ ดําเนินการข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด โดยมอบครุภัณฑ์

ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเดิม ยกเว้น ยานพาหนะ มอบหมายให้คณะฯ เป็นผู้ดูแล ซ่ึง

ในการดําเนินการขอใช้ยานพาหนะต่าง ๆ นั้นทางคณะฯ จะให้สิทธิ์แก่หน่วยงานเดิมก่อน เป็นอันดับ

แรก 



~Gnelszyu bani 11.00 u. 




