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 รายงาน 
ผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารงานท่ีนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ 

มุ่งเน้นนวัตกรรมอันทรงคุณค่า (Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation)” โดย 
เน้นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการบนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการวิจัยบูรณาการ
ภายใต้ฐานการนําแนวคิด “STRI 4.0 : Chances and Challenges”  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัยในการตอบ
โจทย์ของภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดเป้าประสงค์หลักคือ เพ่ือสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ี
นําไปใช้ประโยชน์จริงและตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ในการบริหารงานสู่เป้าหมายให้ประสบความสําเร็จ  โดยกําหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้างของ
สถาบันฯ ใหม่ มีการปรับเปลี่ยน  “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี” เป็น “ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี”  เพ่ือดําเนินงานสร้างสรรค์งานวิจัยในการทํางานร่วมกันกับบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีบูรณาการงานวิจัยร่วมกันโดยจัดทําเป็นโครงการวิจัย แผนงานวิจัย เพ่ือมุ่งสู่การตอบ
โจทย์หรือแก้ปัญหาของประเทศอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง    อีกทั้งนําความเช่ียวชาญของ
แต่ละบุคคลจัดทําเป็นที่ปรึกษาโครงการ  ตลอดจนการบริการวิชาการ โดยนําองค์ความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม ทําให้เกิดอาชีพใหม่และเพ่ิมรายได้  ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ต่าง ๆ ดังน้ี   

1) ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Driving Center) โดยมีผู้อํานวยการป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มี
วัตถุประสงค์คือ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเสนอข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ไม่ได้สังกัดหน่วยวิจัยเครือข่ายของสถาบันฯ แต่มีความสนใจส่งโครงการวิจัยผ่านสถาบันฯ ทั้งน้ี สามารถเสนอ
โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

2) ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) มุ่งเน้นการผลิตผลงานเชิงวิชาการคุณภาพสูง ผลงาน
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย (Network Research and Innovation Center) มุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือการวิจัยและ/หรือการสร้างนวัตกรรมในเครือข่ายกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

4) ศูนย์วิจัยนานาชาติ (International Research Center) มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายของประเทศ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ 

และตามที่มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้สถาบันฯ ดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) น้ัน สถาบันฯ ได้ขยายเครือข่ายหน่วยวิจัยไปยังคณะ
แพทยศาสตร์  โดยจัดต้ังหน่วยวิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food Research Unit)  ซึ่ งมีผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ  วงศ์ภูมิชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้า
หน่วยวิจัย และสถาบันฯ ได้ส่งนักวิจัยไปประจําหน่วยวิจัยฯ  จํานวน 2 ราย คือ ดร.สิริญญา ทายะ และ ดร.ไพฑูรย์ 
อบเชย  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
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ดังน้ัน เมื่อมีการขยายเครือข่ายหน่วยวิจัยที่มีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ 
ของสถาบันฯ ผู้อํานวยการได้มีนโยบายยุติหน่วยวิจัยเครือข่ายที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสถาบันฯ ในห้วงระยะเวลา 
3 ปี ย้อนหลัง จํานวน 13 หน่วยวิจัย  

นอกจากน้ี ผู้อํานวยการฯ ได้กําหนดแผนดําเนินงานวิจัยในลักษณะเชิงรุก โดยกําหนดให้มีกิจกรรม 
Forum บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนภาคเอกชนหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่าง ๆ คือ      
1) พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  2) เผยแพร่ผลงานวิจัย  3) สร้างความ    
ร่วมมือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ   และ 4) สร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชน
ในการสร้างขีดความสามารถในภาคเอกชนในยุค 4.0  เพ่ือให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ภายใต้กรอบคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12   โดยต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ดําเนินการ
จัดกิจกรรม Forum ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น การประชุมเพ่ือบูรณาการงานวิจัยร่วมกันกับคณาจารย์ภายในมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ และการจัดประชุมนอกสถานที่ ณ สภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 
โดยจัดทําในรูปแบบ Stakeholder  จํานวน  65 ครั้ง   ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ ให้เกิดข้อเสนอ
โครงการวิจัยในการย่ืนเสนอต่อแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ มีการบูรณาการในการทํางาน เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือการทํางานเป็น
ทีม  เช่น รูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน เป็นต้น  เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทํางาน     ผลจากการบูรณาการทํางานร่วมกันทําให้สถาบันฯ มีการส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนภายในและภายนอก ดังน้ี  

- งบแผนงาน Spearhead สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) จํานวน 3 แผนงานวิจัย จํานวนเงิน 430,227,000.- บาท  

- งบเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ จํานวน 6 แผนงาน 21 โครงการวิจัยเด่ียว จํานวนเงิน 
90,203,371.- บาท  

- แหล่งทุนอ่ืน ๆ จํานวน 30 โครงการ จํานวนเงิน 164,332,466.- บาท  
- งบประมาณแผ่นดินปี 2563 จํานวน 9 แผนบูรณาการ 3 ชุดโครงการ 1 โครงการเด่ียว จํานวนเงิน 

384,824,998.- บาท  
- งบประมาณแผ่นดินปี 2563 งบบริการวิชาการ จํานวน 7 โครงการ จํานวนเงิน 106,629,000.- บาท  
- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ความเป็นเลิศ) จํานวน 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
จํานวนเงิน 30,470,000.- บาท 

ข้อเสนอโครงการจากงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 18 แผนงานวิจัย 3 ชุดโครงการ 5 
ศูนย์ความเป็นเลิศ 59 โครงการ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวนเงิน 1,206,686,835.- บาท  
 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

- แหล่งทุนภายนอก จํานวน 35 โครงการ จํานวนเงิน 87,823,268.- บาท  
- งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 2 ชุดโครงการ จํานวนเงิน 12,744,000.-บาท  
- งบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ  และ 1 โครงการ จํานวนเงิน 

15,767,000.- บาท   

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 2 ชุดโครงการ 5 
ศูนย์ความเป็นเลิศ 36 โครงการวิจัย งบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน 116,334,268.- บาท  
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ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสรา้งนวัตกรรมอันทรงคุณค่า 

Excellent Center in Integrated Research for Valuable Innovation 
พันธกิจ :  

1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
3. นําผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ปี 2562 หมายเหตุ 

แผน ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและประสานความร่วมมือให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
1. จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จากแหล่งทุนภายนอก (บาท) 
35,000,000.- 76,795,494.- 100  

2. จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ  (TCI1, Scopus, ISI etc.) (บทความ) 

36 46 
 

100 
 

ปีปฏิทิน 

3. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยท่ีได้รับทุน
(โครงการ) 

21 27 100  

4. จํานวนผลงานวิจยัท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง 
(ผลงาน) 

3 6 100 ข้าว 3 ผลงาน 
ชันโรง 1 ผลงาน  
ฝ้ายฯ 2 ผลงาน 

5. จํานวนผลงานท่ีย่ืนจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/ข้ึน
ทะเบียนพันธ์ุ (ผลงาน) 

2 10 100 ข้าว 10 สายพันธ์ุ 

6. จํานวนนักวิจัยสังกัดสถาบันฯ ท่ีได้รับการสนับสนุน
ให้ไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ (คน) 

2 5 100  

7. จํานวนเงินสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) 
(งบมหาวิทยาลัย, งบสถาบันฯ, งบโครงการวิจัยที่ผ่าน
สถาบันฯ) 

 

100,000.- 71,596.- 
 

72  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการแก่

สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

3 6 100  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหารจัดการองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
9. มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในท่ีเอ้ือต่อ

การสร้างผลิตภาพของสถาบันฯ (มี/ไม่มี) 
มี มี -  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ปี 2562 หมายเหตุ 

แผน ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ  

10. มีแผนยุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติการประจําปี 
(มี/ไม่มี) 

มี มี - 
 

11. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพตาม
แนวทาง CMU-EdPEx (มี/ไม่มี) 

มี มี - 
 

12. มีระบบและกลไกการบริหารงานแบบ 
ธรรมาภิบาล (มี/ไม่มี) 

มี มี - 
 

13. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรท้ัง
กิจกรรมปกติและกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ
ออนไลน์ (กิจกรรม) 

1 2 100 
 

14. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะ (ร้อยละ) 

100 100 100 
 

15. จํานวนผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานประจําของบคุลากร (ผลงาน) 

1 5 100  

16. ตัวแบบและระบบปฏิบัติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  
(ตัวแบบ) 

1 1 100 
 

17. ร้อยละการยอมรับตัวแบบและระบบปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบดิจิทัล (ร้อยละ) 

100 100 100 
 

18. ตัวแบบและระบบปฏิบัติการบริหารงานวิจัยใน
รูปแบบดิจิทัล (ตัวแบบ) 

1 1 100 
 

19. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

80 95 100 
 

20. ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรท้ังระบบ 
Off line และ On line (ตัวแบบ) 

1 2 100 
 

21. สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรท่ีเป็นนวัตกรรม ท้ังระบบ Off line 
และ On line (ช่องทาง) 

4 7 100 
 

22. ร้อยละความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กรของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)

80 93 100 
 

23 มีฐานข้อมูลและชุดสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการให้บริการขององค์กร 
 

มีระบบ SMART STRI  9 โปรแกรม ประกอบด้วย  
- โปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ(งานวิจัย) 
- โปรแกรมตรวจสอบและติดตามสถานภาพงบประมาณโครงการวิจยั (STRI-

Project Budget Tracking) 
- โปรแกรมขออนุมัติเดินทางออนไลน์ 
- โปรแกรมการประชุม e-Meeting 
- โปรแกรม e-Meeting Report 
- โปรแกรมจัดการเอกสาร (e-Document)  
- โปรแกรมจองห้องประชุม 
- โปรแกรมจองยานพาหนะ 
- โปรแกรมเงินเดือน (STRI e-Salary)
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สรุปผลการดําเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น  
1. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 54 โครงการ 76.7 ล้าน

บาท 
2. มีการให้บริการแก่หัวหน้าโครงการวิจัยในการบริหารจัดการโครงการวิจัยลักษณะ One Stop Service 

จํานวน 13 โครงการ และ 5 ศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย 
3. การดําเนินงานวิจัยที่โดดเด่น คือ งานวิจัยเชิงบูรณาการด้านข้าว  

3.1 มีการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)-MoU จํานวน 4 ความร่วมมือ  
3.1.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพ่ือความร่วมมือในการ “พัฒนาเกษตรกรรม 
พัฒนาเกษตรกร และบุคลากร” ระยะเวลา 5 ปี (ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ.2566)  ลงนามวันที่ 22 สิงหาคม 2561  

3.1.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพ่ือความร่วมมือองค์
ความรู้ด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของข้าวพันธ์ุกลายที่ผ่านการปรับปรุงโดย
เทคโนโลยีลําไอออนและลําอิเล็กตรอน ระยะเวลา 5 ปี (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566)  ลงนามวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

3.1.3 บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือความร่วมมือในการ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกร และ
บุคลากร” ระยะเวลา 5 ปี (ต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2567)  ลงนามวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

3.1.4 บันทึกขอ้ตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพ่ือความร่วมมือในการ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและ
บุคลากร” ระยะเวลา 5 ปี (ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2567)  ลงนามวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

3.2 สรุปผลการดําเนินงานเชิงบูรณาการด้านข้าวที่สําคัญ  
3.2.1 ผลงานตีพิมพ์  

1. Techarang, J., Yu, L.D., Tippawan, U., Phanchaisri, B. (2019). Low-energy N-ion 
beam produce new fragrant Sangyod Phattalung rice lines for increasing 
production of fermented rice vermicelli. Nucl.Instr. and Meth. B 459: 43-49. 

2.  J.  Techarang, L. D.  Yu, B.  Phanchaisri.  ( 2018) .  Low- energy Heavy- ion 
Implantation on Crop Seeds to Induce a Broad Spectrum of High-yield-bases 
Mutation of Thai rice.  Proceeding in 22nd International Conference on Ion 
Implantation Technology, September 16- 21, 2018, Congress Centrum, 
Wurzberg, Germany.   

3.  Techarang, J. , Yu, L. D. , Tippawan, U. , & Phanchaisri, B.  ( 2018) .  Ion beam 
genetic-technology for modification of rice phenotypes. Surf. Coat. Technol. 
355: 207-214. 
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4. Semsang, N., Techarang, J., Yu, L.D., & Phanchaisri, B. (2018). Low-energy N-
ion beam biotechnology application in induction of Thai jasmine rice mutant 
with promoted seed storability. Nucl.Instr. and Meth. B 425: 32-35. 

3.2.2 ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองพันธ์ุพืช ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ.2518 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 ในข้าวที่พัฒนาจากเทคโนโลยีลําไอออนพลังงานตํ่า จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ 
1) ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-1  2) ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-2  3) ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 
09-3  4) ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-4  5) ข้าวสายพันธ์ุ มช.-สวก 09-5 

3.2.3 ข้าวเจ้าพันธ์ุกลาย สายพันธ์ุ FRK-1  โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ราชบุรี ภายใต้สภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือการผลิต ได้นําสายพันธ์ุข้าวพันธ์ุ
กลายดังกล่าว ซึ่งพัฒนาพันธ์ุข้าวด้วยเทคโนโลยีลําไอออนพลังงานตํ่า เป็นพันธ์ุข้าวที่ให้
ผลผลิตสูง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปรังและฤดูนาปี ลําต้นแข็งแรงและต้นไม่สูงเกินไป ทนโรคและ
แมลงที่สําคัญ ไปพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพเพ่ือใช้เป็นข้าวเพ่ือการบริโภค  

3.2.4 ได้นําผลงานวิจัยข้าวพันธ์ุกลายสายพันธ์ุ FRK-1 เผยแพร่องค์ความรู้ จํานวน 4 ครั้ง  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว การนําไปใช้ประโยชน์  รูปภาพ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากข้าวพันธ์ุ
กลาย” ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

หน่วยงานบูรณาการ ได้แก่ สภา
เกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตร
ห้วยไผ่เพ่ือการผลิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการ
ด้านข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
จ.ราชบุรี และผู้แทนเกษตรกรทุก
จังหวัด โดยงานวิจัยดังกล่าวสร้าง
ผลกระทบสูงต่อชุมชน/จังหวัดในแต่
ละด้าน ดังน้ี 
- ด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างความ
มั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกรผูป้ลูก
ข้าวและผู้ประกอบการข้าวใน
ประเทศ 

- ด้านสังคม สามารถแก้ไขประเด็น
ปัญหาสําคัญและช่วยสร้างความ
เข้มแข็งที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการ
ต่อรองด้านการผลิตและการตลาด
แก่เกษตรกรผูป้ลูกข้าวและ
ผู้ประกอบการข้าว  

- ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ พันธ์ุ
ข้าวที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรู
ข้าวเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
ปลูกข้าวของเกษตรกร  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านข้าวภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียม 
จ.ราชบุรี  
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านข้าวภายใต้โครงการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี  
ณ โรงยิมเนเซยีม จ.ราชบุรี  
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว การนําไปใช้ประโยชน์  รูปภาพ 
 
 
 
 
 

- ด้านสุขภาพ การผลิตข้าวคุณภาพ 
สามารถใช้เป็นอาหาร (ข้าว) เพ่ือ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสิกส์ และสํานักงานบริหารงานวิจัย 
จัดงานแถลงข่าวเร่ือง ข้าวสายพันธุ์
ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
ณ สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวัน
ดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัด
อุตรดิตถ์ และ สภาเกษตรกรจังหวัด
ราชบุรี นอกจากน้ียังมีการสัมมนา
พิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมข้าวลํา
ไอออนสู่เกษตรกรข้าวไทยยุค 4.0" 
วิทยากร โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี 
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
นายเมธัสสิทธ์ิ ลัคนทินวงศ์ จากสภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ 
นายไชยวิทย์  บัวงาน จากวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือการผลิต 
พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดง
ข้าวสายพันธ์ุใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาให้กับ
ผู้ร่วมงาน 

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 
สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี  
- เพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น 
และมีความต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรูข้าว 

- ข้าวหอมเพื่อการบริโภค มช 10-1 
หรือ FRk-1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2.13 
ตัน/ไร่ มีเน้ือสมัผัสนุ่มและคงสภาพ
ความนุ่มได้นานแม้เมื่อเก็บไว้จนเย็น  

- ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง  
เทพ 10-5 หรอื MSY-4 ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 1.54 ตัน/ไร่ เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งและการแปรรูป
เป็นเส้นขนมจนี 

- ข้าวเพื่ออุตสหกรรมอาหารสัตว์ 
เทพ 10-7 หรอื OSSY-23 ให้
ผลผลิตเฉล่ีย 1.54 ตัน/ไร่ เหมาะ
สําหรับเป็นอาหารสัตว์ 

4. ย่ืนขอจดทะเบียนรับรองพันธ์ุพืช (ข้าวพันธ์ุใหม่)  ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ.2518 จํานวน 10 สาย
พันธ์ุ ดังน้ี  

1. ข้าวเจ้าหอม มช 10-1 
2. ข้าวเจ้าหอม เทพ 10-1 
3. ข้าวเจ้าหอม เทพ 10-3 
4. ข้าวเจ้าหอม เทพ 10-5 
5. ข้าวเจ้า เทพ 10-7 
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6. ข้าวเหนียว เทพ 10-2 
7. ข้าวเหนียว เทพ 10-4 
8. ข้าวเหนียว เทพ 10-6 
9. ข้าวเจ้าก่ํา เทพ 10-9 

10. ข้าวเจ้าก่ํา เทพ 10-11 

5. ย่ืนขอจดเคร่ืองหมายการค้า กลุ่มวิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเหมี้ยง กับ TLO 

 
 

2. ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 
1. การเชือ่มโยงการทํางานกับภาคเอกชน เพื่อ

ผลักดันการดําเนินงานในยทุธศาสตร์ที่ 2 
การบริการวิชาการที่เกดิประโยชน์แก่สังคม 
ที่ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ เป็นที่
รู้จักมากยิง่ขึ้น 

มีการจดักิจกรรม Forum ในรปูแบบ Stakeholder ร่วมกัน 3 ฝ่าย 
ได้แก่ แหล่งทุน ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ เช่น รว่มกับ หจก.ทอง
พูนฟูดส์ ทําให้เกิดผลงานวจิยัในระดับนวัตกรรม คือ เครื่องอัดลําไย
อบแห้งแบบกึง่อัตโนมัติ และกับบริษทัรอยัล บลอสซั่ม คอนซันแตนท์ 
จํากัด ทําใหเ้กิดผลงานวิจัยในระดับนวัตกรรม คือเครื่องค่ัวกาแฟ
อัจฉริยะ เป็นตน้ 

2. การเชือ่มโยงคณาจารย์/นักวิจยั ใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยการดึงศักยภาพ
มาเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งศาสตร์ 
โดยอาจจัดให้มกีารพบปะ แบ่งปันข้อมูล
ระหว่างกัน เพือ่สร้างงานวิจัยแบบบูรณา
การร่วมกัน 

มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยรว่มกับคณาจารย์/
นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ภาครฐัและเอกชนอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง โดยดําเนินการพัฒนาโครงการใน 5 ดา้น ได้แก ่

- ด้านอาหารและสุขภาพ (Food and Health) 
- ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Energy and Environment) 
- ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) 
- ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
- ด้านอื่น ๆ 

3. สถาบันฯ ควรสนับสนุน เพื่อตอ่ยอด
งานวิจัยเรื่องผ้ึงให้มีการผลิตและจําหน่าย
น้ําผ้ึงแบบ Special Product (เหมือน
ประเทศนิวซีแลนด์) จะช่วยให้เกษตรกรผู้
เล้ียงผ้ึงมรีายไดม้ากขึ้น รวมทัง้เป็นการ
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วอกีด้วย และควรสร้าง
มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มของน้ําผ้ึง โดยอาจ
จัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 

สถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Stingless Bee and 
Honey Bee Workshop Program for Singapore Institute of 
Technology (Overseas Exchange Program)” ระหว่างวนัที่ 17-25 
ธันวาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการเล้ียงชันโรง การเล้ียง
ผ้ึง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้ึงและชันโรง สามารถประยุกตใ์ชใ้นการเรยีน
การสอนและใช้ประโยชน์จรงิ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางด้านการวจิัย
ระหว่างนกัวิจยัของสถาบันฯ กบันักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สิงคโปร์ (SIT) ประเทศสิงคโปร์    
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
และได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
ให้ดําเนินโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางเคมีของนํ้าผ้ึง
ชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.รําพัน 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี  
ดร.บาจรีย์  ฉัตรทอง เป็นหวัหน้าโครงการ ระยะเวลา 1 ปี 
(ปีงบประมาณ 2562) 

4. สถาบันฯ ควรมีการทํางานวจิัยในแต่ละเรื่อง
ให้ครบวงจรและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์
ได้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ควรมีการกําหนด
มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ โดย
มหาวิทยาลัยมบีริษทัอ่างแก้ว โฮลดิ้ง จํากัด 
สามารถให้การสนับสนุนการตอ่ยอดเชงิ
พาณิชย์ได ้

สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตร จํานวน 3  รายการ ดังนี้ 

1. ระบบการประเมินความรุนแรงของรอยแผลแอนแทรคโนสใน
มะม่วงด้วยเทคโนโลยีประมวลผลบนสมาร์ทโฟน 

2. อุปกรณ์ตรวจสอบเช้ือกอ่โรคแอนแทรคโนสแบบไม่ทําลายผลใน
มะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ 

3. เตาย่างหมูกึง่อตัโนมัติ 

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจัดการองค์กร
เชิงสร้างสรรค์ กลยุทธข์้อ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สถาบันฯ ควร
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในดา้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
thinking) ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืหลักในการ
สร้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
นวัตกรรมได ้

ปี 2562  สถาบันฯ มีการดําเนนิโครงการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธก์ารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากร 2 
โครงการ ไดแ้ก ่1) โครงการสรา้งนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาคุณภาพงาน : 
Innovation for Quality Improvement โดยได้พัฒนาระบบงาน
ประจําใหเ้ป็นงานในลักษณะ SMART Office (Routine to Research)  
ซึ่งสามารถพัฒนาระบบได้ 9 ระบบ   และ 2) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 3) การสนับสนุนงบประมาณแก่บคุลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรูท้างวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 
6. มหาวิทยาลัยควรจัดหาพื้นที่ (อาคาร) และ

เครื่องมอือุปกรณ์การวิจัยที่จําเป็นให้แก ่
สถาบันฯ โดยสถาบันฯ อาจเสนอขอตัง้
งบประมาณเพือ่จัดหาพื้นที่ (อาคาร) และ
จัดซื้อเครือ่งมือ เป็นระยะเวลา 5-10 ปี 
พร้อมขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะช่วยให้สถาบันฯ มีความเข้มแข็ง
เหมือนกับสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สุขภาพได้

สถาบันฯ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 5 
รายการ จํานวนเงิน 4 ล้านบาท และมีการจัดทําแผนขอรับการจัดสรร
ครุภัณฑ์วิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) รวมทั้งส้ิน 25 รายการ จํานวนเงิน 15.9 ล้านบาท ตาม
โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. สถาบันฯ ควรมีการขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก ทัง้ภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน) 
ภาคอุตสาหกรรมและทุนจากตา่งประเทศ  

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561-30 กันยายน 2562  
สถาบันฯ ได้ดําเนินการขอรับทนุสนัสนุนงานวิจัย ดังนี ้

- ข้อเสนอโครงการจากงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวนทั้งส้ิน 18 แผนงานวิจัย 3 ชุดโครงการ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ 
59 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน จํานวนเงิน 1,206,686,835.- 
บาท   

- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งส้ิน 2 ชุดโครงการ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ 36 
โครงการวิจัย งบประมาณรวมท้ังส้ิน จํานวนเงิน 116,334,268.- 
บาท

8. หากต้องการให้สถาบันฯ มีความยั่งยืน ควร
มีการออกแบบการเงินที่แสดงให้เห็นว่า ใน
อนาคต สถาบันฯ จะสามารถเล้ียงตัวเองได้
ในระดับหนึง่ มกีารแสดงเป้าหมายที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคการผลิตหรือภาค
การตลาดของประเทศ รฐับาลก็จะใหก้าร
สนับสนุนงบประมาณ 

1. สถาบันฯ  มีการวิ เคราะห์สภาพด้านการเงิน  โดยแสดงการ
เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2557-2561) เพื่อทราบ
สภาพด้านการเงิน การพึ่งพาตนเอง และการผลักดัน Productivity 
ของนักวิจัย  ผลการวิเคราะห์พบว่าสถาบันฯ ยังต้องระมัดระวังการใช้
จ่ายเงินเนื่องจากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ 2 ปีต่อเนื่องกัน   ตลอดจน
การขยายผลการวิจัยเข้าสู่ลักษณะของ Commercial Arm ของ
มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประสานงานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการพัฒนา
ศักยภาพของผลงานที่ได้จากการวิจัย  ควรมีการวางแผนการ
ดําเนินงานและหาแนวทางการสร้างเงินรายได้ให้กับสถาบันฯ เพื่อ
ความยั่งยืนต่อไป     โดยปีงบประมาณ 2563   สถาบันฯ ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีในการวางแผนและบรรจุโครงการ/กิจกรรม
การสร้ า งกลยุทธ์ด้ านการตลาด  (Marketing)  สู่ ก ารต่อยอด
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  

2. มีการแตง่ตั้งทํางานแสวงหาเงินทุนวิจัย เพื่อทําหน้าที่  
1) วางแผน รูปแบบ กิจกรรม โครงการฯ การสร้างกลไก การตลาด 

การแสวงหาแหล่งทุน 
2) การสร้างส่ือการประชาสัมพันธ์งานวิจยัองค์กร 
3) การสัมภาษณ์การเข้าถึงหนว่ยวิจัย ศูนยว์ิจยั นวัตกรรม และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4) นําข้อมูลงานวิจัยมาจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
5) เชือ่มต่องานวิจัยที่สามารถผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อหลักสูตร

อบรม 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน 
9. ในอนาคตหากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความเข้มแขง็ทางด้านวิชาการ 
มีความพร้อมของนักวิจัยและอาจารย์ ก็
น่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้
เช่นเดียวกันกับสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สถาบันฯ มีการจัดทําหลักสูตรฝึกอบมระยะสัน้ แก่ผู้สนใจทั่วไป จํานวน 
4 หลักสูตร ดังนี้  

1. ชันโรงและแมลงมากคุณค่า 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเบือ้งต้น 
3. การปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์ 
4. การประยุกตใ์ชอุ้ปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน เพื่อการถนอม/

ประกอบอาหาร 

3. ผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 

สถาบันฯ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้
ประสานงานหลักโครงการด้านกัญชา
ในนามมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
 

จัดการประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกัญชา
ในทางการแพทย์” ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จํานวน 7 ครั้ง 

 
 
 
 
 

เป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย กองวิเทศสัมพันธ์ ในพิธีลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัด
กัญชาระดับ  Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จํากัด โดย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และคุณศุภเดช อํานวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอต
แลนต้า เมดดิแคร์ จํากัด  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้   นอกจากเป็นการวางแนวทางในการ
ดําเนินงานการวิจัยที่จะบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของ
มหาวิทยาลัย มาสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการรักษาโรคที่มุ่งหวังให้
เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดถึงการผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
สารสกัดจากกัญชาที่สามารถใช้งานได้จริง  และยังสร้างศูนย์เรียนรู้ ด้วย
งบประมาณ 150-200 ล้านบาท ในนามของ CMU Cannabis Valley เพื่อ
การศึกษา ดูงาน ด้านการปลูก การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาใน
ระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย โดยมี Co-
Working Space ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สําหรับการศึกษา
ทดลองในห้องปฏิบัติการ      ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการดําเนินงาน 
 จัดการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนด้านการใช้ประโยชน์จากกัญชา

ในทางการแพทย์  จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่  
1. ประชุมร่วมกับ Mr.Daniel Foxman  จาก Thai freeze dry และ 

Mr.Manfred G von Nostitz จาก PM Group  
ในวันที่ 28 มถินุายน 2562  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

     
 

2. ประชุมร่วมกับ คุณรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ และคณะ จากบรษิัท 
Canna Bioscience จํากัด  ในวันที่ 9 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 

 
 
 
 

รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารงานวิจยั 

พัฒนาระบบการให้ทุนวิจยัจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด มุ่งเน้นคุณภาพผลงานวิจัยมากกว่าเชงิปริมาณเพือ่ขยบั 
ลําดับการแขง่ขนัในระดับมหาวทิยาลัยโลก ซึ่งจะเห็นผลในอีก 3 ปีข้างหน้า 
นอกจากนี้ ยังปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวจิัย เป็น สํานักงานบริหารงานวจิัย 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการหลอมรวมศูนย์บรหิารงานวิจัย และศูนย์สัตว์ทดลอง
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวอีกดว้ย 

5.ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดํารงตําแหน่ง 
(หัวหน้าส่วนงาน).ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา (ส่วนน้ีสําหรับรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เฉพาะการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดํารงตําแหน่งครบ 3 ปี) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือน) ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

-ยังไม่มี- 
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6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 
6.1 สถาบันฯ ยังขาดห้องปฏิบัติการวิจัย ทําใหส้ถาบันฯ ต้องเช่าสถานที่ห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ 

และมีภาระค่าใช้จ่าย 
6.2 สถาบันฯ มีรายได้ทางเดียวจากค่าบริหารจัดการโครงการ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน 

7. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ส่วนงาน 

7.1 มีหน่วยงานย่อยภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจซ้ําซ้อนกับสถาบันฯ ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของสถาบันฯ 

7.2 ขอมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนอาคารห้องปฏิบัติการเพ่ือสร้าง In house Research  
7.3 ขอมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย (ที่สถาบันฯ มุ่งเป้าไปยัง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
7.4 ขอมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการ ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ : หากท่านต้องการนําเสนอข้อมูลมากกว่ากรอบการเขียนรายงานฯ ที่กําหนด ขอให้จัดทําเป็นข้อมูล
ประกอบใน “ภาคผนวก” ต่อท้ายรายงานเพิ่มเติมได้ 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

สํานักงานสถาบัน 

อธิการบดี

- หน่วยบริหารงานวจิัยและวเิทศสัมพนัธ์ 
- หน่วยบริการวชิาการและนวตักรรม 
- หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศูนย์วจิัย นวตักรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน   
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

งานบริหารท่ัวไป 

งานการเงนิ การคลังและพสัดุ 

งานบริหารงานวจิัย บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อํานวยการฝ่ายวจิัย

- หน่วยการเงนิและบัญชี 
- หน่วยพสัดุและยานพาหนะ 

- หน่วยสารบรรณ-ธุรการ 
- หน่วยบริหารบุคคล 
- หน่วยประชาสัมพนัธ์ 
- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยประกันคุณภาพ 
 

ศูนย์ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
Strategic Dr iving Center  

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
Center  of Excellence 

ศูนย์วจิัยและนวตักรรมเครือข่าย  
Network Research and Innovation Center

ศูนย์วจิัยนานาชาต ิ
International Research Center  

- ด้านพลังงาน 
- ด้านขนส่งและจราจร 
- ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
- ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ด้านพลังนํ้า 
- ด้านอุตสาหกรรม 
- ด้านเกษตรอัจฉริยะ 

- ด้านวศิวกรรมขนส่งและเทคโนโลยี
- ด้านข้าว 
- ด้านเหมีย้ง 
- ด้านสัตว์เศรษฐกิจและสังคมบนรากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ด้านอาหารและสุขภาพ 

- หน่วยวจิัย 27 หน่วยวจิัย 
- โครงการเทคโนโลยส่ิีงทอพืน้บ้าน 

คณะกรรมการบริหารประจําสถาบันฯท่ีปรึกษาผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถาบันฯ

มติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2562 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจาํสถาบนัฯ 
คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

ภาคผนวก 


