
ระบบการบริหารงานวิจัย ปี 2564 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

21 สิงหาคม 2562



ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ไปเปลี่ยนไปแล้ว
จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป



ปี 62 (จัดท างบวิจัยปี 64) จะส าคัญมากๆ และจะเป็น Based Line ในส่วนของ
งบประมาณวิจัย ของ มทร.ล้านนา ในปีต่อๆไป

สกสว.ให้กรอกเข้าระบบ TIRAs ภายใน 20 กันยายน 2562 เท่านั้น
เฉพาะ 
1. แผนปฏิบัติงาน ววน. ของมทร.ล้านนา (มทร.ล้านนาต้องก าหนด 

Positioning ของตัวเอง และ Performance)
2. แผนงานวิจัย (ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4 Platform และ 16 

Programs)
3. ชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย ตามข้อ 2



ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คืออะไร?



















สกสว. สกสว.
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การจัดสรรงบประมาณ

สกสว.จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ต่างๆภายในกลุ่มเรื่องนั้นๆ

จัดสรรงบประมาณเป็นยอดรวมตามกลุ่มเร่ือง
โดยให้ PMU เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่อง
ทั้งในด้านการวิจัยและงบประมาณ

PMU (Program Management Unit) เช่น Funding agency/หน่วยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ



ขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการวิจัย
ภายใต้ อววน. ของ มทร.ล้านนา

การหาเป้าร่วมของมหาวิทยาลัยฯจาก 4 Platforms 16 Programs

แผนงานวิจัย Concept Paper

ชุดโครงการวิจัย/เดี่ยว



คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัยปี 64

o มีความสามารถบริหารวิชาการ ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า

o มีความสามารถในการบริหารคน

o มีความสามารถบริหารงบประมาณ



1.การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจททย์
ท้าทายของสังคม

4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลด

ความเหลื่อมล้ า

3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

P3.การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต 

P7.โจทย์ท้าทายทางด้านทรัพยากร     
สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

P8.สังคมสูงวัย
P9.สังคมคุณภาพและความม่ันคง

P10. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งบันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

P13. นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม

P14. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า
P15. เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)



ตัวอย่างการเขียน Network Value Chain
ของ แผนงานวิจัย



สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เลขท่ี 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220

“การวจิยัและกระบวนการพฒันาเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ์ OTOP 
ประเภทผลติภณัฑผ์า้และสิง่ทอพืน้ถิน่ของอ าเภอฮอด  จงัหวดัเชยีงใหม ่

บนฐานทรพัยากรชุมชนเพือ่มุง่สูก่ารคา้ทีเ่ป็นธรรม”



การพฒันาผลิตภณัฑผ์้าและส่ิงทอพืน้ถ่ิน ประเภทผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

• เสน้ดา้ย มตีน้ทุนสงูขึน้ เนื่องจากไมไ่ดป้ลูก
เอง

• การยอ้ม
- ดา้นความคงทน
- ความสม ่าเสมอของสี

• ความสญูเสยีในกระบวนการการผลติ
• ขาดเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นต่อการผลติ คอื การ
ยอ้มหรอืการผลติ

• ก าลงัการผลติน้อย (แรงงาน)
• ขาดทกัษะทางการตลาดและความรูด้า้น
ชอ่งทางการตลาดทีเ่หมาะสม

• เป็นอาชพีเสรมิจากการท าการเกษตร

• ความหลากหลายของรปูแบบผลติภณัฑ์
• ทกัษะการออกแบบ
• บางผลติภณัฑย์งัไมผ่า่นมาตรฐาน

ผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.)

• ชอ่งทางการจ าหน่ายมี 2 ชอ่งทางคอื
Facebook & line

• ขาดการจดัท าบญัชตีน้ทุนเพือ่เป็นฐานใน
การค านวณราคาสนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินงาน 



การพฒันาผลิตภณัฑผ์้าและส่ิงทอพืน้ถ่ิน ประเภทผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า
กลุ่มผูร้วบรวมผา้ฝ้ายทอมอืและท าการทอเป็นผนืเพือ่
จ าหน่าย 1 ผนื(ความยาว 72 เมตร) ตน้ทุน 6,042 บาท
ตน้ทุนคดิเป็นเสือ้ต่อตวั 167.83 บาท ขายตวัละ 200
บาท

ก าไรตวัละ 32.17 บาท

กลุ่มผูป้ระกอบการท าการแปรรปูผลติภณัฑผ์า้ผนืเป็น
เสือ้ส าเรจ็รปู ผา้ 1 ผนื (ยาว 72 เมตร) สามารถผลติเสือ้
ได้ 36 ตวั ตน้ทนุ 13,280 บาท ตน้ทุนคดิเป็นเสือ้ต่อตวั
368.89 บาท ขายตวัละ 450 บาท

ก าไรตวัละ 81.11 บาท

กลุ่มผูป้ระกอบการรบัเสือ้จากกลุ่มกลางน ้าแลว้จ าหน่าย
โดย
1.ขายปลกีมตีน้ทุน 16,344 บาท
ตน้ทุนคดิเป็นเสือ้ต่อตวั 494 บาท ขายตวัละ 800 บาท
ก าไรตวัละ 306 บาท หกัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
40 บาท/ตวั ก าไรตวัละ 266 บาท
2.ขายส่งตน้ทุน 16,200 บาทตน้ทุนคดิเป็นเสือ้ต่อตวั
450 บาทขายตวัละ 650 บาท ก าไรตวัละ 200 บาท

ข้อมลูการวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า ก่อนการด าเนินงาน 



กรอบการวิจัยการขับเคลื่อน Network Value Chain ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

Partner

พช.จังหวัดเชียงใหม่

พช.อ าเภอฮอด

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ

สภาอุตสาหกรรม 
จ.เชียงใหม่

สมาคมสิ่งทอล้านนา

มทร.ล้านนา

นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม

บ.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

โครงการย่อยที่ 3
การยกระดับคุณภาพผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ต่อการแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมมูลค่า

โครงการย่อยที่ 4
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า

ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ระบบบริหารจัดการ

โครงการย่อยที่ 2
การพัฒนารูปแบบการกระจาย
รายได้และการแบ่งสัดส่วนที่เป็น
ธรรมในกลุ่มต้นน  า และกลางน  า 

ของผ้าทอฮอด

โครงการย่อยที่ 1
ศึกษาความเป็นไปได้และจัดตั ง SE 

ส าหรับกลุ่มทอผ้า

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

3.1 การเตรียมเส้นด้ายฝ้ายก่อนการย้อมสี
ธรรมชาติและการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ ล
3.2 การสกัดสีจากพืชธรรมชาติเพื่อใช้ย้อม
เส้นด้ายฝ้ายด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแบบ
พัลส์
3.3 การออกแบบเครื่องอบเส้นด้าย
3.4 การออกแบบเครื่องทอผ้าก่ึงอัตโนมัติ

4.1กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้า
ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติแบบเดิม
4.2พัฒนารูปแบบและต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค
4.3 จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์และตรวจสอบ
มาตรฐาน มผช.
4.4 คืนข้อมูลผลการศึกษาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
สินค้า

2.1 ศึกษารูปแบบ Fairtrade ที่เหมาะสม
2.2พัฒนาระบบโครงสร้างการกระจายรายได้
และการแบ่งสัดส่วนรายได้ที่เป็นธรรมภายใน
กลุ่ม
2.3 กระบวนการทดสอบรูปแบบและส ารวจ
ความพึงพอใจ
2.4พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน
กลุ่ม (ต้นน  ากลุ่มกลางน  า) และระหว่างกลุ่มต้น
น  าและกลางน  าเพื่อน าไปสู่การจัดการรายได้ที่
เป็นธรรม
2.5 ส่งมอบและรับคืนข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบ
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของทั ง 2 กลุ่ม

1.1 วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มกลุ่มผ้าฝ้ายทอ
มือย้อมสีธรรมชาติอ าเภอฮอด
1.2 ศึกษารูปแบบห่วงโซ่อุปทานดั งเดิมของ
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติอ าเภอฮอด
1.3 ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั งกลุ่ม
วิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ
1.4กระบวนการจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
1.5ผลกระทบหรือกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่
คุณค่าใหม่กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มบ้านตาลกลาง ต าบลบ้านตาล กลุ่มอาชีพอ าพันผ้าฝ้าย ต าบลนาคอเรือ กลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดล าพูน

OUTPUT

สขุภาวะ + สมัมาชีพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

+

สามารถจ าหน่ายได้ใน
ราคาที่สูงขึน้
ก่อเกิดรายได้

กระบวนการ
แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพ

คุณค่า ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสี
ธรรมชาติ

คุณภาพ

ราคา



ความสัมพันธ์ของกรอบการวิจัยย่อยต่อการขับเคลื่อน Network Value Chain ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารจัดการ

สขุภาวะ + สมัมาชีพ
สามารถจ าหน่ายได้ใน

ราคาที่สูงขึน้
ก่อเกิดรายได้

กระบวนการ
แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพ

คุณค่า ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสี
ธรรมชาติ

คุณภาพ

ราคา

OUTPUT



เปรียบเทียบ Chain ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอพืน้ถ่ิน ประเภทผา้ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า
• ปัญหาดา้นความคงทน ความสม ่าเสมอ
ของสี

• ความสญูเสยีในกระบวนการการผลติ
• ขาดเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นต่อการผลติ คอื
การยอ้มหรอืการผลติเสน้ใยทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงู

• ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลติ

• รปูแบบผลติภณัฑไ์มห่ลากหลาย
• มกีารน าเอาอตัลกัษณ์ของผา้ฮอดมาบรรจุ

ไวใ้นผลติภณัฑ์ แต่ยงัถอืวา่น้อย
• บางผลติภณัฑย์งัไมผ่า่นมาตรฐาน

ผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.)

• ชอ่งทางการจ าหน่าย ชอ่งทางการจ าหน่ายมี
2 ชอ่งทางคอื Facebook & line

• ขาดการจดัท าบญัชตีน้ทุนเพือ่เป็นฐานในการ
ค านวนราคา

-เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีล่ดปัญหา
ความสญูเสยีจากกระบวนการผลติ

และเหมาะสมกบับรบิทพืน้ที่
จ านวน 4 เทคโนโลยี

-สามารถผลติไดใ้นจ านวนมากขึน้
-ผลติภณัฑม์คีวามคงทน

-ตน้แบบผลติภณัฑ ์จ านวน 20รปูแบบใน
ลกัษณะของComplete Look ทีเ่ป็น collection
เดยีวกนัและมกีารจดัท าเป็น Look Book
-สนิคา้พรอ้มจ าหน่ายทีผ่ลติโดยสมาชกิ 
จ านวน 100 ชิน้
-สนิคา้ทีผ่ลติโดยชุมชนสามารถจ าหน่ายได้
อยา่งน้อยรอ้ยละ 70 พฒันาแบบผลติภณัฑ์

-บรษิทัวสิาหกจิผา้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตทิีม่ ี
แผนการขบัเคลื่อนจ านวน 1 บรษิทั
-ระบบFairtrade ส าหรบัการบรหิารจดัการกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑผ์า้
ฝ้ายทอมอืยอ้มสธีรรมชาตอิ าเภอฮอดจงัหวดั
เชยีงใหม ่จ านวน 1 ระบบ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นประเภทผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

เดิม



เปรียบเทียบ Chain ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอพืน้ถ่ิน ประเภทผา้ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ต้นน ้า
ผู้ผลิต รวบรวม

กลางน ้า
ผู้แปรรปู

ปลายน ้า
ผู้ขาย

ขายตวัละ 200 บาท
ก าไรตวัละ 32.17 บาท

ขายตวัละ 450 บาท 
ก าไรตวัละ 81.11 บาท

1.ขายปลกีขายตวัละ 800 บาท
ก าไรตวัละ 306 บาท หกัคา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร 40 บาท/ตวั ก าไรตวัละ  266 บาท
2.ขายสง่ตน้ทุน 16,200 บาทตน้ทุนคดิเป็นเสือ้
ต่อตวั 450 บาทขายตวัละ 650 บาท ก าไรตวั

ละ 200 บาท

-พฒันาทกัษะผูท้อใหม่
-น าเทคโนโลยสีูก่ระบวนการผลติ

ก าไรตวัละะ 60.06 บาท

- พฒันาแบบผลติภณัฑ์

ก าไรตวัละ 127.33 บาท

- เพิม่ชอ่งทางการตลาด
- แนวทางการพฒันารปูแบบกระจายรายได้
ขายปลกี ก าไรตวัละ 616 บาท
ขายสง่ ก าไรตวัละ 266 บาท

การพฒันาและจดัตัง้ระบบ Social Enterprise ผา้ทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ใหม่

เดิม



ตัวอย่าง กรอบแนวความคิดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ


