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คำนำ 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 เปนผลการดำเนินงาน ระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 รายงานนี้ ไดนำเสนอขอมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการ
ดำเนินงานประจำป 2565 เปนผลการดำเนินงานที่ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และหนวยงานเครือขายความรวมมือภายนอก เชน มหาวิทยาลัย
เครือขายภาคเหนือ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน ทองถ่ิน 

ทั ้งนี ้ ไดร ับการสนับสนุนจาก ผศ.  ดร.จัตตุฤทธิ ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมทั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกทาน ทำใหการดำเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถขับเคล่ือนไดตามวัตถุประสงค ประสบความสำเร็จไดดวยดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณผูบริหารเปนอยางสูง และขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ท่ีใหความรวมมือชวยกันปฏิบัติงานตามพันธกิจเปนอยางดี 
 
 

 
ผศ. ดร. นพพร พัชรประกิติ 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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สารบัญ 
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แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมืออาชีพ เพื่อสรางนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรค สำหรับยกระดับชุมชน สังคม ประเทศ 
 
เปาหมาย 

♦ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

♦ เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาการและเทคโนโลยี 

♦ เพื่อสรางเครือขายวิจัยและนยวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 

♦ การยอมรับในระดับนานาชาติดานวิชาการ วจัิย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน และนวัตกรรม 
กลยุทธ 

♦ กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสรางพืน้ฐานดานการวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยในกลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

♦ กลยุทธท่ี 2 ความเปนนานาชาติของ มทร. ลานนา 
 
  



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
  | 6  

เปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีสำคัญระดับกลยุทธ 
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แนวทางการพัฒนา 

1) มทร. ลานนา มีระบบสนับสนุนดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีพรอมใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร 

- เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG Model 
- สงเสริมสมรรถนะการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมผานระบบ (University Industry 

Linkage: UIL) 
- สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและทรัพยากรทองถ่ินท่ีผนวกเขากับเทคโนโลยีและ 
- นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูการแขงขันในระดับสากล (Lannanization) 

- สงเสริมใหเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีมูลคาสูการสรางผูประกอบการ (Smart 
Entrepreneur) 

2) มทร. ลานนา เปนมหาวิทยาลัยช้ันนำในดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ 

3) ผลงานดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

4) มทร. ลานนา ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา 
5) ชุมชนและอุตสาหกรรม 

 
แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

1) แผนงานเครือขายการบริการวิชาการและการบริการสังคม 
2) กองทุนวิจัย Fundamental fund 
3) แผนงานงานวิจัยภายนอก 
4) สนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ 
5) โครงการขยายผลหนวยงานรวมดำเนินงานหรือศูนยอำนวยความสะดวกท้ัง 6 จังหวัด เพื่อเช่ือม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management, Innovation and 
technology assistance program และงานทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

6) โครงการ KM ผลการปฏิบัติงาน Talent Mobility, Talent Resource Management, 
Innovation and technology assistance program และงานทรัพยสินและสิทธิประโยชน เพื่อ
เสนอแนะการปรับแผนหรือนโยบายการดำเนินงาน 

7) โครงการจัดทำระบบทะเบียน / ยกระดับนักวิจัยและจัดกลุมนักวิจัย รุนใหม รุนกลาง และรุน
อาวุโส (เนนสมรรถนะและศักยภาพ) 

8) โครงการจัดทำตัวช้ีวัดนักวิจัย กลุมวิจัย หนวยวิจัย สถาบันวิจัยฯ หรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีไดข้ึน
ทะเบียนไวในระบบวิจัยของ สวพ. (ระบบฐานขอมูลกลาง) 

9) โครงการสนับสนุนการตีพิมพงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
10) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ 
11) โครงการสรางเครือขายงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ (ทบทวน MOU MOA) 
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12) โครงการจัดประชุมวิชาการ (Conference/ exhibition/ symposium) ท้ังรูปแบบ Hybrid 
Online และ Onsite ใหกับระดับ หลักสูตร สาขา คณะ ของ มทร. ลานนา (Research Society/ 
Research community) 

13) โครงการสงเสริมศักยภาพศูนยพัฒนาความเปนเลิศ ตามความเช่ียวชาญ มทร.ลานนา (11 หนวย) 
 

 
อางอิงขอมูลจาก  
เลมแผนปฏิบัติราชการรายป 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (หนา 55-61) 
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/05/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8
%9965news.pdf  

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/05/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9965news.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/05/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9965news.pdf
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แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมืออาชีพ เพือ่สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคสำหรับยกระดับชุมชน สังคม ประเทศ 
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แผนการดำเนินงาน สถาบนัวิจัยและพฒันา  
ประจำปงบประมาณ 2565 

 
สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนราชการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หนา 18 วันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2549  โดยแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสำนักงานผูอำนวยการ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 
2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนพิเศษ 59 ง หนา 13 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเดิมหนวยงานนี้คือ
ฝายวิจัยและฝกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  ปจจุบันสำนักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ตั้งอยูที่อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
อำเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม พิกัดภูมิศาสตร ลติจูด 18.8550858 ลองติจูด 99.1801706  โดยมี 
ปรัชญา ในการดำเนินงานคือ “การพัฒนางานวิจัยแบบมีสวนรวม ท้ังระดับคณะและพื้นท่ี”มี วิสัยทัศน คือมุง
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื ่อผลักดันการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยดาน
ว ิทยาศาสตร  เทคโนโลยี งานสร างสรรค ส ิ ่งประดิษฐละนวัตกรรม สำหร ับแกป ญหา ภาคธ ุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของชุมชน ทองถิ่น ภาคเหนือและประเทศ ตามพันธกิจของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาและสรางเครือขายนักวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ , พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการดานงานวิจัยและบริการวิชาการ เชน ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ,สนับสนุนและ
สงเสริม ใหบุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎระเบียบ เครื่องมือ กองทุน การ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เปนตน , สงเสริมงานเผยแพร ผลงานวิจัย สูแวดวงวิชาการ 
และเพื่อการนำไปใชประโยชน ตอชุมชนและสังคม ,  สงเสริมงานบริการวิชาการและงานถายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับคุณชีวิต แกสังคม ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และ งานมาตรฐานงานวิจัย  ในปงบประมาณ 
2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำป 2565 ภายใตแผนยุทธศาสตรที่มีความ
สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563 – 2565 และสถานการณตาง ๆ เพื ่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 
  



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
  | 14  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
ร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ ักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัต ิให ร ัฐพ ึงจ ัดให ม ีย ุทธศาสตร ชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู เปาหมาย และกำหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อยางตอเนื ่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๖ 
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ ๖) ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเกี่ยวของ ๒ 
ยุทธศาสตรคือ ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มี

ทั ้งสิ ้น ๒๓ แผนแมบท ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทำไวเพื ่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีสวนเกี่ยวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร คือ ๑) ประเด็นท่ี ๕ การทองเท่ียว  ๒) 
ประเด็นที่ ๖ การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ๓) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ๔) 
ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู  ๕) ประเด็นท่ี ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิร ูปประเทศ ตองดำเนินการเพื ่อใหบรรลุเปาหมายตามที ่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย ๑๓ ดาน มีประเด็นที่เกี ่ยวของกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ ๑) ดาน
การศึกษา 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดกำหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน คือ ๑) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย 
๒) การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ๓) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ๕) การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
  | 15  

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ๘) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความ
รวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ 
๑) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 

ตาง ๆ ของโลก ทั้งที่เปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถคาดการณผลกระทบได 
และที่ไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ซึ่งจะสรางผลกระทบตอประเทศไทยในมิติตาง ๆ 
อยางมีนัยสำคัญ ดวยขนาดและลักษณะที ่แตกตางกันออกไป โดยบริบทและเง ื ่อนไขสภาพแวดลอม 
ภายในประเทศจะเปนตัวแปรหลักที่บงชี้วาบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะสรางโอกาสหรือ 
เปนความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลตอการกำหนดทิศทางของไทยในอนาคต การทบทวน
บริบทการพัฒนาประเทศภายใตสวนที่ ๒ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) ฉายภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับ
โลก (Megatrends) ที่สำคัญและคาดวาจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต (๒) สรุปสาระสำคัญ
ของผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งไดสรางผลกระทบตอประเทศไทยใน หลากหลายมิติ
และเปลี่ยนแปลงฉากทัศนของการพัฒนาทั่วโลกไปอยางสิ ้นเชิง และ (๓) ทบทวนสถานะของการพัฒนา
ประเทศ ท้ังในดานความมั่นคง ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง โอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม การสรางการเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนำเสนอผลท่ีเกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงระดับโลกและ ผลกระทบจากวิกฤต
โควิด-๑๙ ที่มีตอประเทศไทย โดยมีองคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand)  ดังนี้ 

 
องคประกอบท่ี ๑ มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

- หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
- หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
- หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
- หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมายที่ ๖ ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของ

อาเซียน 
-  

องคประกอบท่ี ๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
- หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขัน

ได 
- หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุ นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม 
-  
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องคประกอบท่ี ๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 

องคประกอบท่ี ๔ มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

 
แผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

 แผนดานวิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 ภายใตกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2563 -2570 ดรับความเห็นชอบใน

หลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อสิงหาคม พ.ศ 2562 ท่ีผานมาโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) 

 วิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม เปนกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคั่งและยั่งยืนและมีศักยภาพเพียงพอในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงพรอม

รองรับความทาทายใหมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได การวิจัยท่ีสรางความรูในศาสตรทุกแขนงผสมผสานเพื่อสรรค

สรางนวัตกรรม ทำใหการขับเคล่ือนประเทศไทยเปนสังคมฐานความรูท่ีชวยสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนการ

พึ่งพาตนเองและสรางอาชีพกอใหเกิดการกระจายรายได การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชนและสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดังนั้นแผนดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (แผนดาน ววน.) จึงเปนเครื ่องมือกำหนดเปาหมาย การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมใหสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการบูรณาการสหสาขาวิชารวมถึงเปน

เครื่องมือในการทำงานรวมกันของหนวยงานทั้งในและนอกกระทรวง เพื่อนำไปสูการแกปญหาโจทยทาทาย

ของประเทศในทุกมิติและเตรียมการสูอนาคต 

 การปรับปรุงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2565 มีเปาหมายเพื่อปฎิรูป

ประเทศไทยไปสูสังคมที่ชาญฉลาดอยางยั่งยืน (Smart and Sustainable Society) ในกระบวนการปบปรุง

แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการวิเคราะหขอมูลและสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

บริบทของโลกและการทบทวนแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในปท่ีผานมา รวมท้ังไดกำหนดเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญ (Objective Key Results : OKRs ) ใหมีความชัดเจนมากข้ึน ทำใหแผนมีความยืดหยุน 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

 ในกลางปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม (กสว.) ได

มีมติใหเพิ่มโปรแกรมท่ี 17 การแกปญหาวิกฤติของประเทสเมื่อเกิดการระบาดของโควิด – 19 การปรับปรุง

แผนจึงทำใหเกิดความสอดคลองกับสถานการณและแนวทางของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ (สศช.) และนโยบายของรัฐบาลหลังเหตุการณการแพรระบาดของโควิด -19 และเทคโนโลยี พลิก

โฉมฉับพลัน (Disruptive  Techology ) ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยทีทำใหเกิดความจำเปนท่ีจะตองปฎิรูประบบ

การศึกษาและการวิจัยของประเทศใหสอดรับกับการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตปกติแบบใหม (New Normal)  

 แผนดานววน. พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงใช

โครงสรางชองแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุดโดยมีการ

ปรับจาก 4 แพลตฟอรม 16 โปรแกรม เปน 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม มีการปรับปรุงภาษษใหมีความ

ชัดเจนปรับปรุง OKR ใหสามารถวัดและประเมินผลไดและมีจุดเนนโดนนำนโยบายการพัฒนาประเทศและ

นโยบายของรัฐบาลที่ตอบบริบทที่เปลี่ยนแปลงมาบูรณาการในแผนดาน ววน.โดยทบทวนแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติเฉพาะกิจจากสถานการณโควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับ

ปรับปรุง) เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดเปาหมายเชิงผลลัพธของแผนและเปนกรอบการจัดสรร

งบประมาณดาน ววน.ตอไป 

 
สวนท่ี ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) เปาหมาย  

- ประเทศไทยเปนประเทศที ่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

- ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  อุตสาหกรรมและ
บริการไทยตองพรอมรับมือและสรางโอกาสจากความทาทายท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่ ๔ ท่ีเปนผลของการหลอหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขา
ดวยกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้งทั ้งระบบอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน 
ประเทศไทยจึงจำเปนตองเปล่ียนแปลงพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรม
และบริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคล่ือน
ประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง
อนาคต เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด 
สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน 
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- ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพื้นฐาน
เปนสิ่งจำเปนสำหรับประเทศไทยในการกาวสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ใน
ยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง 
โครงสรางพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพใน
ดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดตนทุน
ในการเคลื ่อนยายสินคา บริการ เง ินทุน บุคลากร และเชื ่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
- การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนทักษะทางการศึกษา

และรองรับการ เปล่ียนแปลง  
- เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด  
- สร างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที ่ เหมาะสม และ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน 

๒) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) เปาหมาย  
- คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีว ิตใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
- สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

- ประเด็นการพฒันาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคน
เชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการต้ังครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน 
วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากร
มนุษยที ่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรู ไดดวย
ตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย 
และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนา
และปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทำผิดไดกลับมาใชชีวิตใน
สังคมไดอยางสงบสุขและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

- ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู และมีใจใฝ
เรียนรู ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู ใหม การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู ตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทย
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ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนงของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสราง
ระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
- การพัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู ที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ดานสารสนเทศ 
- ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง

สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

- การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) เปาหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
-  ประเด็นภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความ

ตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของ
รัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการ
แผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐ
อยางอื ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สราง
ประโยชนสุขแกประชาชน 

- ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี ่ยนแปลง และมีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา 
เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการ
ปฏ ิบ ัต ิงานที ่ม ีความหลากหลายซับซ อนมากข ึ ้น และทันการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

- ประเด็นบุคลากรภาคร ัฐเป นคนดีและเกง ย ึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคล่ือนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมี
กำลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มี
ความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ มี
ระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ 
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สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการ
เปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา 
สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม 

- ประเด็นภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมท้ังสรางจิตสำนึก
และคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ พรอมท้ัง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการ
สอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความ
คุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
- การเชื ่อมโยงในการใหบร ิการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
- การพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
- สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ยุทธศาสตร/เปาหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร ท้ังนี้ ตองอธิบายความสอดคลองโดยละเอียด  

 
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  
 ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 (๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 (๑.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

• เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

o พัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
o การพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบ

อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ 
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o การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

 (๑.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

 (1.2.1 ) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา  

o พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใหบริการประชาชน 

o พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 

o ปรับวิธีการทำงาน   
• เปาหมายของแผนยอย 

o งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเปนดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

o พัฒนากระบวนงานโดยการปรับเปล่ียนใหเปนดิจิทัล 

  (1.2.2 ) แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
• แนวทางการพัฒนา  

o พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปด
กวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 

o กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั ้งอยูบน
ขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ ปรับวิธีการทำงาน   

• เปาหมายของแผนยอย 
o ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล

และ 
มีความคลองตัว 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
o การ พัฒนาระดับ Digital Government Maturity 

Model (Gartner) 

(1.2.3 ) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา  

o พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใหบริการประชาชน 

o พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 

o ปรับวิธีการทำงาน   
• เปาหมายของแผนยอย 

o งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเปนดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
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o พัฒนากระบวนงานโดยการปรับเปล่ียนใหเปนดิจิทัล 

 (1.2.4 ) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา  

o พัฒนาบุคลากรภาคร ัฐทุกประเภทให ม ีความรู
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการ
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

• เปาหมายของแผนยอย 
o บุคลากรภาคร ัฐย ึดค  าน ิยมในการทำงานเพื่ อ

ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
o ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

 

 (2) ประเด็นโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 
 (2.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดาน โครงสราง
พื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

o พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (2.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ   
 (2.2.1 ) แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนา  
o พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลทั้งในสวนของ

โครงขายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงขายบ
รอดแบรนดความเร็วสูง 

o สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ 
o กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผูใหบริการ

ในการคุ มครองสิทธิสวนบุคคลและการคุ มครอง
ขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ 

• เปาหมายของแผนยอย 
o ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ต

มากข้ึน 
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

o สัดสวนของครัวเรือนท่ีใชอินเทอรเน็ต (รอยละ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ประเด็นแผนแมบทฯ/แผน
ยอยของแผนแมบทฯ/เปาหมาย 
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 
๒.๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
 
๑) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 
๑.๑) เปาหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เปาหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  

เปาหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน  
๑.๑.๑) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย ใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  

๑) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลด
ความเหล่ือมล้ำ 

๒) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ตามความตองการและความจำเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นท่ี  

๓) มีกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู และครูพี่เล้ียงในโรงเรียน
หรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู เพือ่นำไปสูการประเมินมาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู
และครูพี่เล้ียงตามความตองการจำเปน  

๑.๒) โครงการท่ีสนับสนุน ๑. โครงการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร 
 
๒) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน 

๒.๑) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๒.๑.๑) เปาหมาย 
(๑) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปาน

กลางอยางยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเปนตองดำเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผานการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งประกอบดวยกลไกสำคัญ ๓ 
ประการไดแก ๑) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education ๒) การจัดการเรียนรู
แบบ Module-Based Learning และ ๓) การจัดการเรียนรูที่เนน Re-skill Up-skill New-skillโดยทั้งหมดนี้ 
จะตองดำเนินการใน ๗ เรื่อง โดยดำเนินการในระดับสวนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยาง
ยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจำเปนตองปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแตการพัฒนาระบบการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความสำคัญของประเทศ การเชื่อมโยง
กระบวนการกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศจากผู มีสวนไดสวนเสียจากกระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรมสูกระบวนการบริหารจัดการหนวยงานที่เกี ่ยวของกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมี
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เปาหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถดานนวัตกรรมใหกับผู ประกอบการและชุมชน เพื่อใหมี
ความสามารถในการใชนวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทำวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน 

(๓) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสรางความเช่ือมั่นและการสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคสวนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับสถาบัน
และระดับหนวยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ระบบการสรรหาคณบดี จำเปนตองไดรับการปรับปรุงใหมีระบบธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได เปนท่ี
ยอมร ับของผู ม ีส วนไดส วนเสีย และประชาคมทั ้งในมหาว ิทยาลัยและของประชาชนไทย เพ ื ่อให
สถาบันอุดมศึกษาของไทยไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจไดอยางมั่นคง
และยั่งยืน 

๒.๑.๒) ตัวช้ีวัด 
(๑) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน

โอกาสการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส และสงเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะของผูเรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ/ความรู 

(๒) เครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรูดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแกประชาชนไทยทุกคนไดโดยไมเก็บ
คาใชจาย รวมท้ังระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ท่ีสามารถใหคุณวุฒิฉบับยอยกับผูเรียนและสะสมเพื่อ
เทียบโอนเพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาได 

(๓) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืนภายใน ๒๐ ป 

(๔) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหนวยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 ๒.๒) โครงการท่ีสนับสนุน ๑. รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสรางการ
เรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรม ๔ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
 ๒. ระบบงบประมาณการผล ิต และพ ัฒนากำล ังคนในล ักษณะ demand side financing             
กิจกรรม : ๑. หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยอิงตามความตองการกำลังคน 
(Demand-side Financing) กิจกรรม : ๒ ระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการเพื ่อมุ งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ดานการอุดมศึกษา 
หมายเหตุ :  สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
๒.๒.๔ ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
 องคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” (Hi-
Value and Sustainable Thailand) 
 
องคประกอบท่ี ๑ มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

- หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
- หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
  | 25  

- หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
- หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของอาเซียน 

 
องคประกอบท่ี ๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

- หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขัน
ได 

- หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุ นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม 
 

องคประกอบท่ี ๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 

องคประกอบท่ี ๔ มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

 
๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ  
 
๒.๓.๑ ช่ือแผนระดับท่ี ๓ แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  
๑) วัตถุประสงคของแผนท่ี แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
– ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 
 จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในมิติตาง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและ
สังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน สภาพเศรษฐกิจในยุคการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่สรางความทาทายใหกับตลาดแรงงาน และสงผล
กระทบโดยตรงกับกำลังคนของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเสื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนทิศทางการเมือง ปจจัยขางตนนี้สงผลตอสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม ประกอบกับแผนและนโยบายของรัฐบาลที่วางทิศทางการพัฒนาของประเทศเปน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจทั้ง ๔ ประการ คือ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อนำไปสูการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนใหมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พอเพียง 
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การวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบโจทยความทาทาย ปญหาท่ี
สำคัญและการพัฒนาของประเทศ ผลผลิตท่ีเกิดจากการอุดมศึกษาดังกลาวจำเปนตองมีการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษาใหม โดยการปรับระบบการขับเคล่ือนท้ังระบบ อันไดแกยุทธศาสตรและกลไกการผลิตบัณฑิต
และพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองกับความตองการของตลาดแรงงาน สมรรถนะและศักยภาพ
ของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา ความมั่นคงทางการเงินความพรอมของเทคโนโลยีดิจิทัล ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ ตลอดจนภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม จึงนำไปสูการจัดทาแผนดานการ
อุดมศึกษาท่ีมีเปาหมายหลัก เพื่อเปนกรอบแนวทางดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในการเปนรากฐาน
ท่ีสำคัญของการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และนำประเทศไปสูการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลาง (Escaping the Middle – Income Trap) 
 
๒) ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
๒.๑ เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 ๑. การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) อยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และยืดหยุนเหมาะสมกับกำลังคนทุกกลุมวัย (Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes) 
 ๒. บัณฑิต/กำลังคนไดรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New Skills
) เพื่อการทำงานและการดำรงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ใหมีคุณภาพและปริมาณ
รองรับการพัฒนาประเทศตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 ๓. บัณฑิต/กำลังคนมีความตระหนักรู ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตที่เปนมิตรเปนสิ่งแวดลอม 
รองรับและสอดคลองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ๔. การสรางเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร (Enhancement 
of Brainpower & Concentration of Talents 
๒.๒ แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  
 ๒.๒.๑ แนวทางท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) 
 ๒.๒.๒ แนวทางท่ี ๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน (Quality & Manpower 
Competencies Enhancement) 
 ๒.๒.๓ แนวทางที ่  ๓ การสร างเสร ิมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & 
Concentration of Talents) 
 
๓)  ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
๓.๑ เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๒  

๑. การวิจัยเพื่อสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดและประยุกตใช (Research 
Innovation and Technology Transfer) เพื่อความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

๒. ทร ัพยากรดานการว ิจ ัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธ ิภาพสามารถสร างขีด
ความสามารถท้ังทางวิชาการและการนำใชงานจริง 

๓. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอื้อตอการเพิ่มพูนทักษะผูประกอบการและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 
Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพยส ินทาง
ปญญาและถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสงตอผลงานสูสังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration 
and Support Office) 
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๓.๒ แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 
๓.๒.๑ แนวทางท่ี ๑ การวิจัยนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and 

Technology Transfer) 
๓.๒.๒ แนวทางท่ี ๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมการ

พัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 
 

๔)  ยุทธศาสตรท่ี ๓ จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) 
๔.๑ เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ๓ 

๑. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสรางผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการ
ลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒. สถาบันอุดมศึกษามีความเปนเลิศตามอัตลักษณ/จุดแข็งเพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา 
และสะทอนผลลัพธ (Outcome - based) สอดคลองกับความตองการของชุมชน/พื้นท่ี/ประเทศ 

๓. สถาบันอุดมศึกษาเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและตอบสนอง
ตอโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๒ แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

๔.๒ .๑  แนวทาง ท่ี  ๑  การบร ิหารจ ั ดการ  และธรรมาภ ิบาล (Management and Good 
Governances) 

๔.๒.๒ แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณที ่หลากหลาย (Reinventing 
University) 

๔.๒.๓ แนวทางท่ี ๓ ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 
๔.๒.๔ แนวทางท่ี ๔ อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 

๕)  การขับเคล่ือนสำคัญ  
 ๕.๑ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี ๑ กำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ดานการเกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ การทองเที่ยว 
และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเปนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 ๕.๒ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที ่ ๒ กำลังคนระดับสูงที ่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการใหมแหงอนาคตเพิ่มข้ึน 

๕.๓ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ ๓ ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
รวมถึง SMEs and IDEs มีความเขมแข็ง 

๕.๔ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ ๔ การรองรับสังคมสูงวัย และการเขาถึงการเรียนรูตลอด
ชีวิตโดยสมบูรณ 

๕.๕ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที ่ ๕ การสรางความเปนเลิศ และองคความรู ใหมดาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 

๕.๖ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี ๖ ศูนยกลางความเช่ียวชาญระดับนานาชาติ (Hub of 
Talent & Knowledge) 

๕.๗ นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี ๗ โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขมแข็ง 
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สวนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)  ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสราง
นักวิจัยและผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐละนวัตกรรม สำหรับแกปญหา 
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของชุมชน ทองถ่ิน ภาคเหนือและประเทศ 
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

1. พัฒนาและสงเสริมบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาและสรางเครือขายนักวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจการดานงานวิจัยและบริการวิชาการ เชน 
ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3. สนับสนุนและสงเสริม ใหบุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 
กฎระเบียบ เครื่องมือ กองทุน การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เปนตน 

4. สงเสริมงานเผยแพร ผลงานวิจัย สูแวดวงวิชาการ และเพื่อการนำไปใชประโยชน ตอชุมชนและ
สังคม 

5. สงเสริมงานบริการวิชาการและงานถายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณชีวิต แกสังคม ชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

งานมาตรฐานงานวิจัย 
 
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เนนปฏิบัติการ 
(Hands-On) 

๑) เปาหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒) คาเปาหมาย  
 (๒.๑) บัณฑิตที่มีงานทำที่สอดคลอง/เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพมีงานทำภายใน ๑ ป หลังสำเร็จ

การศึกษารอยละ ๘๐ 
(๒.๑)  จำนวนเครือขายความรวมมือดานการผลิตบัณฑิตระหวางมหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐและ

เอกชนท้ังในและตางประเทศ ท่ีไดดำเนินการรวมกัน จำนวน ๔๐ เครือขาย 
 

๓) ตัวช้ีวัด 
 ๒.๑ บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสงผลลัพธตอผูเรียนสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพตามหลักสูตรกอใหเกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ๒๕๖๕ ผูรับผิดชอบหลัก 

๑๖.จำนวนผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรค หรือ
การไดรับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือผลงานที่ทำรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน ๔๕๐ สวพ. 

๑๘.รอยละของอาจารยที่ไดรับความรูจากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถนำไปสูการ
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ หรือนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

รอยละ ๑๐๐ สวพ. 

 
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและสรางรายไดเพิ่มของ
องคกรจากทรัพยสินทางปญญา 

 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ๒๕๖๕ ผูรับผิดชอบ

หลัก 

๑๙.ระดับความสำเร ็จของแผนงานวิจ ัย บริการ
วิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

รอยละ ๙๐ สวพ. 

๒๐.มูลคาจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย 
และทรัพยสินทางปญญา ที ่มาจากงานวิจัยบริการ
ว ิชาการและนว ัตกรรมของมหาว ิทยาลัยให  เกิด
ประโยชนสูงสุด 

ลานบาท ๔๐ สวพ. 

 
กลยุทธที่ ๒.๓ สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค นวัตกรรม และผลงานบริการ

วิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  เพื่อสรางผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ๒๕๖๕ ผูรับผิดชอบหลัก 

๒๑.จำนวนผลงานวิจ ัย ผลงานสรางสรรค 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน ๖๐๐ สวพ. 

๒๒.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสงเสริมการ
เผยแพร ผลงานว ิจ ัย  ผลงานสร างสรรค  
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ ๕๐ สวพ. 
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๔) แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสงผลลัพธตอผูเรียน

สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔.๒ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
๔.๓ สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
 5.1 กองทุนวิจัย Basic fund 
 5.2 แผนงานงานวิจัยภายนอก 

5.3 โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการปลอดภัยและการจัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
งานวิจัย มทร.ลานนา  

5.4 โครงการจัดทำวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อใหไดรับการยอมรับในฐานขอมูล 
TCI  (Journal of Innovative Technology Research : JITR)  

5.5 โครงการ“นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ในงาน   (Thailand Research Expo 2021)  

5.6 โครงการ การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และ นานาชาติ ประจำป 2565  

5.7 โครงการ การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยลงวารสารวิชาการประจำปงบประมาณ 

2565  

5.8 โครงการ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8  

5.9 โครงการ งานประชุมวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

5.10 โครงการ นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 2564  

 
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๓.๑ ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได) 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด  25,550,000 ลานบาท  
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ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด  25,550,000 ลานบาท 
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผนดิน รายไดหนวยงาน 
เงินกู อื่นๆ 

ในประเทศ ตางประเทศ  
1. เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต
รวมกับการพัฒนาประเทศ 

รวม 25,550,000 25,550,000  
   

๒.๕ กองทุนวิจัย Basic fund  25,550,000 25,550,000 -    
รวมท้ังสิ้น  25,550,000 25,550,000     
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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สวนท่ี 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 
 
ขอมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนราชการ ต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หนา 18 วันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2549  โดยแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสำนักงานผูอำนวยการ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 
2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนพิเศษ 59 ง หนา 13 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเดิมหนวยงานนี้คือ
ฝายวิจัยและฝกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ระหวาง พ.ศ. 2549 - เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังอยูท่ี อาคารศูนยวิจัย พัฒนา ภูมิปญญาและผลิตภัณฑทองถ่ิน 
ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) เลขที่ 98 หมู 8 ตำบลปาปอง อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยูที่ อาคาร C2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) เลขท่ี 98 หมู 8 ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา 
“การพัฒนางานวิจัยแบบมีสวนรวมท้ังระดับคณะและพื้นท่ี” 
วิสัยทัศน 
“สถาบันวิจัยและพัฒนามุงสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อผลักดัน

การสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 
สำหรับแกปญหาภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของชุมชน ทองถ่ินภาคเหนือและประเทศ 

พันธกิจ 

♦ พัฒนาและสงเสริมบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และสรางเครือขายนักวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพ 

♦ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนภารกิจดานงานวิจัยและบริการวิชาการ เชน 
ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

♦ สนับสนุนและสงเสริม ใหบุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ กฏ
ระเบียบ เครื่องมือ กองทุน การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เปนตน 

♦ สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย สูแวดวงวิชาการ และเพื่อการนำไปใชประโยชนตอชุมชนและ
สังคม 
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♦ สงเสริมงานบริการวิชาการ และงานถายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แกสังคม 
ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

 
บทบาทและหนาท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ เปาประสงค 
พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน กลยุทธที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสงผลลัพธตอ
ผูเรียนสรางขีดความสามารถในการแขงขัน วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกตใช
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรกอใหเกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมท่ีสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพและสรางรายไดเพิ่มขององคกรจากทรัพยสินทางปญญา กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย  ผลงานสรางสรรค นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
วัตถุประสงค เพื ่อสรางผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ และ
นานาชาติ จึงกำหนดเปนภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี ้

♦ ประสานงานจัดหาแหลงทุน ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

♦ พัฒนานักวิจัยใหมีความรู ความเขาใจ ในดานระเบียบวิธีวิจัย 

♦ สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและวิชาการ 

♦ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย 

♦ สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและนำเสนองานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

♦ พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการตามเกณฑศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
Citation Index Center: TCI) 

♦ เปนแหลงบริการขอมูลและสารสนเทศทางการวิจัย 

♦ ใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย 
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การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสวนราชการ ต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หนา 18 วันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2549 มีผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูบังคับบัญชาโดยสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง
เพื่อดำรงตำแหนงวาระ 4 ป และใหอธิการบดีแตงตั้งรองผูอำนวยการ โดยคำแนะนำของผูอำนวยการ ทำ
หนาที่รับผิดชอบงานตามที่ผูอำนวยการมอบหมาย การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงสวนงาน
เปน 5 กลุมงาน ดังนี้ 

 
กลุมงานท่ี 1)  งานบริหารท่ัวไป 
 

 
 

♦ มาลี จินดาแกว (ไข) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำนาญการ (ขาราชการ) 

♦ สุคนธ วงศหาญ (โรส) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ เสาวลักษณ วชิรนคร (แหมม) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 
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งานบริหารท่ัวไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานธุรการและงานสาร

บรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 13 ภารกิจ ดังนี้ 

♦ งานนโยบายและแผน 

♦ งานประกันคุณภาพ 

♦ งานการเงิน งบประมาณ พัสดุ 

♦ งานสารบรรณ 

♦ งานบุคลากร 

♦ งานความเส่ียงและควบคุม 

♦ งานจัดการองคความรู 

♦ งานประชาสัมพันธ 

♦ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

♦ งานกองทุนวิจัย 

♦ งานเครือขายภายในและภายนอก 

♦ งานเลขานุการผูบริหารและคณะกรรมการสถาบัน  

♦ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
กลุมงานท่ี 2)  งานบริหารงานวิจัย 
 

 
 

♦ พิศาล หลาใจ (เบ) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ รัตนา ไชยคต (หนูนา) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 
 
การบริหารงานวิจัย เปนสวนสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย และการบริหารงานวิจัย

ประกอบดวย 6 ภารกิจ ดังนี ้

♦ งานจัดทำสัญญารับทุนวิจัยภายในและภายนอก 

♦ งานพัฒนาคูมือ กฎ ระเบียบ ประกาศ การดำเนินงานวิจัย 

♦ งานบันทึกขอมูลระบบบริหารงานวิจัย 

♦ งานติดตามและประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก 

♦ ฐานขอมูลงานวิจัยพรอมใช  

♦ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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กลุมงานท่ี 3)  งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 

 
 

♦ ประภา สนั่นกอง (หลา) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ (อุม) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ สุริยนต สูงคำ (ยนต) เจาหนาท่ีวิจัย (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 
 
การสงเสริมและพัฒนางานวัย เปนสวนสนับสนุนการสรางความรวมมือดานการวิจัย โดยดำเนินการ

ประสานเพื่อสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายการวิจัย มุงสงเสริม พัฒนาศักยภาพการวิจัย และนักวิจัย 
ประกอบดวย 6 ภารกิจ ดังนี ้

♦ สงเสริม และพัฒนานักวิจัย 

♦ สงเสริม และพัฒนากลุมวิจัย 

♦ สงเสริมแหลงทุนภายในและภายนอก 

♦ พัฒนางานวิจัยรวมกับนักวิจัย และภาคีเครือขาย 

♦ งานสนับสนุนคณะและวิทยาลัย ในการนำงานวิจัยบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน  

♦ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
กลุมงานท่ี 4)  งานมาตรฐานวิจัย 
 

 
 

♦ ดอน วิละคำ (ดอน) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ อมรทัติ ขันแกว (เกง) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 
 
การสรางคุณภาพและมาตรฐานวิจัย เปนสวนสนับสนุน สงเสริมคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง

ประสงค ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอยาง
เปนระบบ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ท้ังนี้ รวมถึงจริยธรรมท่ีนักวิจัยพึงปฏิบัติ ประกอบดวย 7 ภารกิจ 
ดังนี้ 
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♦ ระบบนิเวศวิจัยนวัตกรรม และพื้นท่ีทำงานรวมกนั 

♦ งานพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัย 

♦ งานพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณงานวิจัย 

♦ งานมาตรฐานงานวิจัย 

♦ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพวิจัย 

♦ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
กลุมงานท่ี 5)  งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
 

 
 

♦ สรรคศิริกุล พยอมแยม (ปู) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ ณิชกมล โพธิ์แกว (จ๊ิบ) นักจัดการงานวิจัย (พนักงานในถาบันอุดมศึกษา) 

♦ พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร (ผ้ึงนอย) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานในถาบัน
อุดมศึกษา) 

 
การสงเสริมการนำไปใชประโยชน เปนการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย ท้ังในรูปแบบการนำเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ เอกสารส่ิงพิมพ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 8 ภารกิจ ดังนี้ 

♦ งานประชุมวิชาการภายในและภายนอก 

♦ งานสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

♦ งานสนับสนุนบทความวิชาการและผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร 

♦ งานวารสารวิจัย และ Impact Factor 

♦ การสงเสริมเผยแพรงานวิจัยพรอมใช 

♦ งานสงเสริมส่ิงประดิษฐและพัฒนานวัตกรรม 

♦ งานทรัพยสินทางปญญา  

♦ และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
เจาหนาท่ีโครงการ 
 

  นางสวลี วิละคำ (ลี) เจาหนาท่ีโครงการ 
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โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

• Talent Mobility
• ITAP
• TRM

1 คน1 คน

2 คน3 คน3 คน2 คน3 คน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิจัย
และพัฒนาระบบอยางย่ังยืน

คณะกรรมการสถาบัน

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการภายใน

CEO
อนุกรรมการ

วิชาการ
สภาวิชาการ

สภา
มหาวิทยาลัย

สํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

งานวิจัยท่ีดําเนินงาน
ภายใตอุทยานวิทย

งานวิจัยนําไปใชประโยชน

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารวิจัย งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
งานพัฒนานวัตกรรม

และทรัพยสินทางปญญา งานมาตรฐานวิจัย

• งานนโยบายและแผน
• งานประกันคุณภาพ
• งานการเงิน งบประมาณ และ

พัสดุ
• งานสารบรรณ
• งานบุคลากร
• งานความเสี่ยงและการควบคุม

คุณภาพภายใน
• งานจัดการองคความรู
• งานกองทุนวิจัย
• งานเครือขายภายในและ

ภายนอก
• งานเลขานุการผูบริหารและ

คณะกรรมการสถาบัน

• งานจัดทําสัญญารับทุนวิจัย
ภายในและภายนอก

• งานพัฒนาคูมือ กฏ ระเบียบ 
ประกาศ การดําเนินงานวิจัย

• งานบันทึกขอมูลระบบบริหาร
งานวิจัย

• งานติดตามและประเมินผล
งานวิจัยภายในและภายนอก

• ฐานขอมูลงานวิจัยพรอมใช

• งานสงเสริมและพัฒนานักวิจัย
• งานสงเสริมและพัฒนากลุมวิจัย
• งานสงเสริมแหลงทุนภายในและภายนอก
• งานพัฒนางานวิจัยรวมกับนักวิจัยและ

เครือขาย
• งานสนับสนุนคณะและวิทยาลัยในการนํา

งานวิจัยบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน

• งานประชุมวิชาการภายในและภายนอก
• งานสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ
• งานสนับสนุนบทความวิชาการและงาน

สรางรรค ทีไดรับการเผยแพรตีพิมพ
• งานวารสารวิจัย และImpact Factor
• งานสงเสริมสิ่งประดิษฐ และพัฒนา

นวัตกรรม
• งานทรัพยสินทางปญญา

• งานระบบนิเวศนวิจัยนวัตกรรม 
และพ้ืนท่ีทํางานวิจัยรวมกัน

• งานพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัย
• งานพัฒนาเครื่องมือและ

อุปกรณงานวิจัย
• งานมาตรฐานการวิจัย

• งาน SME
• งาน วิสาหกิจ
• งาน Start Up

• งาน Lanna Sharing
• งาน Lanna Hands-on
• งาน Lanna Consulting

SPU

UBI

หนวยทรัพยสินทางปญญา

หนวยงานท่ีเช่ือมโยงขอมูล

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีฯ
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ทำเนียบผูบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 
 

ผศ. ดร. นพพร พัชรประกิติ 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
กำกับดูแล 

งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 

 
 

  

ดร. ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ 
รองผูอำนวยการ 

 
กำกับดูแล 
งานสงเสริม 

และพัฒนางานวิจัย 

ผศ. ดร. วาท่ีรอยตร ีทนงศักด์ิ สัสดีแพง 
รองผูอำนวยการ 

 
กำกับดูแล 

งานบริหารงานวิจัย 
งานมาตรฐานวิจัย 

ดร. ตะวัน วาทกิจ 
รองผูอำนวยการ 

 
กำกับดูแล 

งานพัฒนานวัตกรรม 
และทรัพยสินทางปญญา 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ-ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
 
พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

♦ พัฒนาและสงเสริมบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และสรางเครือขายนักวิจัย เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพ 

♦ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนภารกิจดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เชน ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

♦ สนับสนุนและสงเสริม ใหบุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 
กฏระเบียบ เครื่องมือ กองทุน การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เปนตน 

♦ สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย สูแวดวงวิชาการ และเพื่อการนำไปใชประโยชนตอชุมชน
และสังคม 

♦ สงเสริมงานบริการวิชาการ และงานถายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แก
สังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมืออาชีพ เพื่อสรางนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
และงานสรางสรรคสำหรับยกระดับชุมชน สังคม ประเทศ 

♦ กองทุนวิจัย Fundamental Fund 

♦ งานวิจัยภายนอก 

♦ สนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ 

♦ โครงการขยายผลหนวยงานรวมดำเนินงานหรือศูนยอำนวยความสะดวกท้ัง 6 จังหวัด เพื่อ
เช่ือมหนวยงานท่ีรับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management 
Innovation and Technology assistant program และงานทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน 

♦ โครงการ KM ผลการปฏิบัติงาน Talent Mobility, Talent Resource Management 
Innovation and Technology assistant program และงานทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน เพื่อเสนอแนะการปรับแผน หรือนโยบายการดำเนินงาน 

♦ โครงการจัดทำระบบทะเบียน / ยกระดับนักวิจัยและจัดกลุมนักวิจัย รุนใหม รุนกลาง และ
รุนอาวุโส (เนนสมรรถนะ และศักยภาพ) 

♦ โครงการจัดทำตัวช้ีวัดนักวิจัย กลุมวิจัย หนวยวิจัยสถาบัน สถาบันวิจัยฯ หรือหนวยงาน
อื่นๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไวในระบบวิจัยของ สวพ. (ระบบฐานขอมูลกลาง) 

♦ โครงการสนับสนุนการตีพิมพงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 

 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดำเนินงาน  | 44  

 

 

 

♦ โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย และนักบริการวิชาการ 

♦ โครงการสรางเครือขายงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ (ทบทวน MOU MOA) 

♦ โครงการจัดประชุมวิชาการ Conference  / Exhibition / Symposium ท้ังรูปแบบ 
Hybrid Online & Onsite ใหกับระดับหลักสูตร สาขา คณะ ของ มทร.ลานนา 
(Research Society / Research Community) 

♦ โครงการสงเสริมศักยภาพศูนยพัฒนาความเปนเลิศตามความเช่ียวชาญ มทร.ลานนา (11 
หนวย) 

 
 

ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
1. การจัดทำรางระเบียบประกาศขอบังคับท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 รางระเบียบ 
 รางประกาศ 

 
2. ผลการดำเนนิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
 ปฏิทินการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1 - กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
 2 - กลุมงาน บริหารงานวิจัย 
 3 - กลุมงาน สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 4 – กลุมงาน มาตรฐานวิจัย 
 5 - กลุมงาน งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
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1. การจัดทำรางระเบียบประกาศขอบังคับท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
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1. การจัดทำรางระเบียบประกาศขอบังคับท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 
ระเบียบ (อยูระหวางดำเนินการ) 
 (ราง) ระเบียบกองทุนวิจัย 
 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาตนฉบับบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร 

 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการจัดทำวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ (ประกาศใชแลว) 
 ประกาศนโยบายความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 4 ฉบับ ไดแก 

- ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง นโยบาย
ความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เรื่อง นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เรื่อง นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง 
นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

 
ประกาศ (อยูระหวางดำเนินการ) 
 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและอัตรา

คาตอบแทนในการตีพิมพบทความวิจัยและเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ังศูนยวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  

ประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาตนฉบับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร 

 ผลลัพธของโครงการ 
ไดนำเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย หลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาตนฉบับบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร ใหกับประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งท่ี 
7/2565 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 มติ ดังนี้ 

1- เห็นชอบในหลักการ 
2- มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำตารางเปรียบเทียบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา วาดวย หลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย ประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาตนฉบับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร 
ระหวางระเบียบเดิม กับ ระเบียบใหม ท่ีระบุขอมูลท่ีมีความถูกตอง  ชัดเจน และแสดงเหตุผล
ในการปรับปรุงระเบียบวาระ 

ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการจัดทำขอมูลตารางเปรียบเทียบ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบขอความตาม 

(ราง) ระเบียบหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผู ทรงคุณวุฒิฯ ชุดเดิมที ่ผานการตรวจสอบและการให

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคล่ือนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ครั้งที่ 1/2565 เปรียบเทียบกับ (ราง) ระเบียบหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิฯ ฉบับปรับปรุง 

ซึ่งอยูระหวางการจัดทำขอมูลนำเขาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วาดวยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ผลลัพธของโครงการ 

ไดนำ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการจัดทำวารสารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย เสนอตอนิติกรเพื่อตรวจสอบ และเตรียมนำเสนอตอคณะกรรมการขับเคล่ือนงานวิจัย

เพื่อพิจารณาข้ันตน กอนนำสงเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตอไป 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
ประกาศนโยบายความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

 ผลลัพธของโครงการ 
ไดจัดทำ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง นโยบายความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) พ.ศ. 2565 และไดประกาศในหนวยงาน จำนวน 4 
หนวยงาน ไดแก 

- ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง นโยบาย
ความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เรื่อง นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เรื่อง นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 

- ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง 
นโยบายความปลอภัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและอัตรา

คาตอบแทนในการตีพิมพบทความวิจัยและเผยแพรในวารสารวิชาการ 

 ผลลัพธของโครงการ 
ไดจัดทำ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและอัตรา
คาตอบแทนในการตีพ ิมพบทความวิจ ัยและเผยแพรในวารสารวิชาการ เสนอใหก ับประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งท่ี 7/2565 วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2565 ปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการปรับแก (ราง) ประกาศ 
 
 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ังศูนยวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 ผลลัพธของโครงการ 
ไดนำเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 17 มีนาคม 2565 มีมติท่ีประชุม 
ดังนี ้

- เห็นชอบในหลักการ กรอบแนวความคิดการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. ....   

- มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะพรอมท้ังนำกลับเขามาเสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพื่อพิจารณาอีก
ครัง้หนึ่ง 

 
ปจจุบัน อยูระหวางดำเนินการปรับแกไขกรอบแนวคิดการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนา และศึกษาขอมูล
ท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม ตามขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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2. ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ตารางปฏิทินการทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจำปงบประมาณ 2565 

 
ปงบประมาณ ป 2565 ป 2566 

กิจกรรม / เดือน 

ตุล
าค

ม  
พฤ

ศจ
ิกา

ยน
 

 
ธัน

วา
คม

  
มก

รา
คม

  
กุม

ภา
พัน

ธ 
 

มีน
าค

ม  
เม

ษา
ยน

  
พฤ

ษภ
าค

ม 
 

มิถุ
นา

ยน
 

 
กร

กฎ
าค

ม  
สิง

หา
คม

  
กัน

ยา
ยน

 
 

ตุล
าค

ม  
พฤ

ศจ
ิกา

ยน
 

 
ธัน

วา
คม

  

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหารือความ
รวมมือและสนับสนนุทางวิชาการ ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะศลิปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร มทร.ลานนา เจ็ดยอด 

               

จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 
ณ หองประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ลานนา 

               

เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหอการคา 
17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ การเชื่อมโยงงานวิจัย นำเทคโนโลยีและ
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ปงบประมาณ ป 2565 ป 2566 

กิจกรรม / เดือน 

ตุล
าค

ม  
พฤ

ศจ
ิกา

ยน
 

 
ธัน
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ธ 
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กัน
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ตุล
าค
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ศจ
ิกา

ยน
 

 
ธัน

วา
คม

  

นวัตกรรมบมเพาะผูประกอบการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
วันที่ 18 มกราคม 2565  
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 
2564 Thailand Research Expo 2022 คร้ังที ่16  
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพ 

               

ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บขอมูลปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ 
ของงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใตทุนวิจัยพืน้ฐาน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

- ลำปาง วันที่ 23-24 กพ. 2565 
- นาน วันที่ 23-25 มีค. 2565 
- ตาก วันที่ 8-10 พค. 2565 
- พิษณุโลก วันที่ 11-13 พค. 2565 
- เชียงราย วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 

               

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการเขียนบทความ 
เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ รูปแบบออนไลน 
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2565 

               

เวทแีลกเปลี่ยนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชงิพาณิชย  
วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 
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ปงบประมาณ ป 2565 ป 2566 

กิจกรรม / เดือน 
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การอบรมและเสวนา “เสนทางนกัวิจัยและนักวิชาการ”  
การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนนิงานวิจัยและ
นวัตกรรม  
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

               

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนนิการตอสัตว 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร  
วันที่ 18 เมษายน, 25 สิงหาคม, 13 กันยายน 2565 

               

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการคำณวนผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทนุ (Social Return on Investment: SROI) 
หลักสูตรที ่2  
วันที่ 21-22 เมษายน 2565 

               

เวทีสงัเคราะหองคความรู ขอบขาย และการพัฒนานักวิชาการ
ดวยกระบวนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
วันที่ 25-26 เมษายน 2565 

               

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการ
ดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม “เทคนิคและวิธีการเขียน
โครงการวิจัยใหไดทนุ”  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

               

กิจกรรมเวทีพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยสายวิชาการ  
เร่ืองการจัดทำรายงานการวิจัย  
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- พิษณุโลก วันที่ 12 พค. 2565 
- เชียงราย วันที่ 26 พค. 2565 
- เชียงใหม วันที่ ๙-๑๐ มิย. ๒๕๖๕ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา RMUTCON-2022   
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ  
แกรนด เมืองพทัยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

               

ประชุมชี้แจงการจัดสงขอเสนอโครงการวิจัย ทุนสนบัสนุนงาน
พื้นฐาน FF2567  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

               

กิจกรรมระบบฐานขอมูลโครงสรางพืน้ฐานภาครัฐดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology 
Infrastructure Databank : STDB) ภายใตแผนงานการพัฒนา
บริการของอุทยานวิทยาศาสตร (Service Program) 

               

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (Tech transfer to 
Community) “การยกระดับผลิตภัณฑผาทอกะเหร่ียง บานปา
งิ้วดวยกระบวนการ ถายทอดเทคโนโลยี” ภายใตแผนงานการ
สงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน Area-based Innovation for Community 
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กิจกรรมการสรางผูประกอบการชุมชน (Local startups) 
ภายใตแผนงานการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนใน
พื้นทีเ่พื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for 
Community) 

               

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน FTI Expo  
วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565  
ณ ศูนยประชุมและแสดงสนิคานานาชาติเชียงใหม CMECC 

               

กิจกรรม KM สวพ.  
วันที่ 12 กรกาคม 2565 

               

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังที ่8  
(8th Conference on Research and Creative 
Innovations: CRCI-2022)  
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 

               

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ในกิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ กศน. ตำบลเวียงพราว 
อำเภอพราว จ.เชียงใหม  

               

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ใมหกรรมงานวิจยัแหงชาติ 
2565 Thailand Research Expo 2022 คร้ังที ่17  
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วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซน็ทรัลเวิลด กรุงเทพ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย  
BCG RMUTL  
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 

               

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Retreat  
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 

               

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน SMEs Research 
Connects (FTI) 
วันที่ 13 กันยายน 2565 
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1 - กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

1- 1 งานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 งบประมาณ 
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พศ.2558  และไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพื่อ นำเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการวิจัย ที ่เกี ่ยวของกับการ
ดำเนินการของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กองทุน ปจจุบันอยูระหวางการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง เกณฑ
การเก็บเงินคาบำรุงมหาวิทยาลัย กรณีงานวิจัยที่รับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง การจัดสรรเงินคาบำรุงมหาวิทยาลัย กรณีงานวิจัยท่ีรับ
เงินอุดหนุนจากแหลงทุนวิจัยภายนอก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
1-2 งานการจัดการความรู KM 
 

 งบประมาณ 
 ผลลัพธของโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปประเด็นการจัดการ
ความรูในหนวยงาน โดยใหแตละกลุมงานเสนอหัวขอ แลวนำมาคัดเลือก จำนวน 1 หัวขอ ในการ
ดำเนินการจัดการความรูในหนวยงาน เพื่อสรุปประเด็น รวบรวมขอมูล จากกลุมงาน โดยมีการ
แลกเปล่ียนเรียน กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัย 
กระบวนการ ข้ันตอน เพื่อทบทวน ปรับปรุง สรุปข้ันตอน การปฎิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชกับระบบกระบวนการทำงาน ในรูปแบบการเก็บขอมูล (Input) การประมวลผล (Processing) 
การเผยแพร (Output) และมีการจัดเก็บขอมูล (Storage) เพื่อใหสามารถใชงานไดนอยางคลองตัว 
รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานในการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดวยการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย สงเสริม
การบูรณาการวิจัยรวมกับการเรียนการสอน ภายใตแนวคิดโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสามารถพัฒนา
งานวิจัยนำไปใชประโยชนไดจริง และสนองความตองการของสถานประกอบการ รวมทั้งเปนการ
พัฒนาการเร ียนการสอน ดวย Problem based learning (PBL)สงเสร ิมการพัฒนางานว ิ จัย 
นวัตกรรมแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน  (P-Private, P-Public, P-Partnership)สงเสริมการพัฒนา
งานวิจัยของ มทร.ลานนา รวมกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือเพื่อเขารวมกับ Northern 
Food Valley ไดเล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการ 
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและบังเกิดผลตอการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาองคกร ซึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขั้นตอน แผนผัง กระบวนการ การดำเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนการบริหารจัดการ
องคกรอีกระบบหนึ่งที ่ม ีความจำเปนตองพัฒนาใหมี ความทันสมัย คลองตัว จึงจำเปนตองนำ
กระบวนการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชประกอบการทำงาน ซึ่งประกอบดวย องคประกอบ 5 
สวน ไดแก Hardware Software User  Procedure และ Data จึงไดจัดทำโครงการ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ซึ่งไดมีการกำหนดประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ การทำงานจากการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็นดังกลาว 

แนวทางการปฏบัิติท่ีดี   
ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (RMUTL 

Research Budget  Management System : R-BMS) เปนระบบสารสนเทศที ่พ ัฒนาขึ ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการอำนวยความสะดวกในมิติของการบริหารจัดการดานงบประมาณงานวจัิย 
โดยมุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบขอมูล
และรายงานผลไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของในงานวิจัย ในมิติตางๆ 
ดังนี้ 
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♦ มิตินักวิจัย สามารถทำการบันทึกงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งงบประมาณ
ภายในและภายนอกหนวยงาน , สามารถดำเนินการจัดการคาใชจายที่เกี ่ยวของใน
งานวิจัยโดยแบงเปนหมวดหมูงบประมาณ , สามารถดำเนินการอัปโหลดหลักฐานการ
เบิกจายงบประมาณงานวิจัยในแตละหมวดหมู เพื่อใหทางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถ
สามารถตรวจสอบเบื้องตนกอนดำเนินการสงเอกสารการเบิกจายฉบับจริงเพื ่อลด
ระยะเวลาการตรวจสอบและปองกันการสูญหายของเอกสาร เปนตน 

♦ มิติเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สามารถทำการบันทึกขอมูลงานวิจัยที่ไดรับการอนุมัติจาก
แหลงทุนประเภทตางๆ ประกอบดวยแหลงทุนวิจัยภายในหนวยงาน และแหลงทุนวิจัย
ภายนอกหนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทำรายงานสรุป สามารถดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายตามประเภทหมวดงบประมาณที ่ทำการเบิกจาย 
ดำเนินการสรางแมแบบเอกสารท่ีใชในการเบิกจายเชน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารรายงาน
การเดินทางไปราชการ เปนตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหลักฐานการ
เบิกจาย เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารและสรุปขอมูลแตละหมวดหมู  

♦ มิติผูบริหาร ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา (RMUTL Research Budget  Management System : R-BMS) ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหารโดยสนับสนุนขอมูลประกอบการตัดสินใจในรูปแบบของกราฟ
สรุปผลขอมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบขอมูลโดยใชตัวกรอกในมิติตางๆ เชน รายงานผล
จำแนกตามขอมูลหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนวิจัย , รายงานการเบิกจายงบประมาณ
ในแตละหมวดหมูตามประเภทการเบิกจาย และ รายงานเปรียบเทียบขอมูลทุนวิจัยของ
ประเภทงานวิจัยในแตละรูปแบบ เปนตน 

 
ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (RMUTL 

Research Budget  Management System : R-BMS) รองร ับการใช  ง านในร ูปแบบของ เว็ บ
แอปพลิเคชั่น (Web application) สามารถใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอร แทบเล็ตที่มีการเชื่อมตอ
ระบบอินเทอร เน ็ต ร ูปแบบการแสดงผลของระบบ การออกแบบเว ็บไซตด วยแนวคิดใหม  
(Responsive Web Design) ที่จะทำใหเว็บไซต สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสม บนอุปกรณท่ี
แตกตางกัน โดยใช โคดรวมกัน URL เดียวกัน เพื่อแกปญหาดังกลาว สามารถดำเนินการแกไข เพิ่ม 
ลบและบริหารจัดการขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตท่ี https://rims.rmutl.ac.th/rbms/ 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศจะใชระยะเวลาในการเพัฒนาระบบเพื่อใหระบบและมี
ข้ันตอนหลายข้ันตอนทำใหการปฏิบัติงานตองใชเวลาในแตละข้ันตอนซึ่งบางครั้งขอมูลไมไดบันทึกให
เปนปจจุบันที่ตองดำเนินการปรับปรุง แกไข ทำใหการระบบสารสนเทศ มีความไมสมบูรณ ดังนั้น
เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงาน เปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง เปนปจจุบัน ควร
มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและใหความรูและใหคำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อลดการ
ผิดพลาด และตรวจสอบได ใหมากข้ึน 

 
 

  

https://rims.rmutl.ac.th/rbms/
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
1-3 งานการเงิน 
 

 งบประมาณ 
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

รายงานผลสรุปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 4 ประจำป 2565 ดังแสดงในตาราง 
 

ลำดับ รายการ จัดสรร จาย คงเหลือ 

  งบประมาณแผนดิน 
   

  งบอุดหนุนวิจัย 
   

1 เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย FF 

24,000,000.00 16,740,030.00 7,259,970.00  

  งบประมาณรายได 
   

  งบอุดหนุน 
   

2 สนับสนุนงานวิจัยและ
นำเสนอผลงานวิชาการ 

2,220,005.00 2,190,753.12 29,251.88  

  งบดำเนินงาน 
   

3 คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก
และคาพาหนะ 

57,296.00 54,706.00 2,590.00 

4 คาวัสดุ 55,884.00 55,884.00 - 
    

   

  รวมท้ังสิ้น 26,333,185.00 19,041,373.12 7,291,811.88 
 
หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย FF  สกสว.โอนเงิน งวดท่ี 1+2 
2. สนับสนุนงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ ยอดงบประมาณบางโครงการอยูระหวางการเบิกท่ีกอง

คลังและบางโครงการอยูระหวางเคลียรเอกสาร 
3. งบประมาณวัสดุ 26,080 บาท อยูระหวางดำเนินการท่ีพัสดุ 
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จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประจำปงบประมาณ 2565 
 

 
 
  

คณะ กลุมสาขา จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (บาท) จำนวนอาจารยและนักวิจัย 
ท่ีปฎิบัติงานจริง (คน) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ภายใน ภายนอก  รวม อาจารย รวม 
คณะบริหารธุรกิจฯ วิทย 844,158   1,126,026   11,110,896 328 328 5 

สังคม 7,628,160   1,512,552   
รวม 8,472,318 2,638,578 

คณะวิศวกรรมฯ วิทย 4,619,090 19,205,980.20 23,825,070.20 352 352 5 

คณะวิทยาศาสตรฯ วิทย 3,792,164 36,442,621.50 40,234,785.50 231 231 5 
คณะศิลปกรรมฯ วิทย 1,515,080 1,100,000 4,462,540 113 113 3.64 

สังคม 500,000 1,347,460 
รวม 2,015,080 2,447,460 

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ วิทย 2,688,480  4,716,854 7,405,334   39 39 5 
รวม 21,587,132 65,451,494 15,573,436 1,063 1,063 4.73 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
1-4 งานประกนัคุณภาพ 
 

 งบประมาณ 
 ผลลัพธของโครงการ 

ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนงานประกันคุณภาพองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค  
 
 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร การ
วิจัย (2.1-1-01) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื ่องมือและชองทางในการบริหาร 
งานวิจัยและงานสรางสรรคมาอยางตอเนื่อง และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support  System) 
สำหรับผูบริหารในการวางยุทธศาสตรดานงานวิจัยมหาวิทยาลัย ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานงานวิจัย
และบริการวิชาการ (RIMS)  โดยมีการจัดประชุมวางแผนงานรวมกันของคณะกรรมการประสานงานวิจัย 6 
พื้นที่ / 4 คณะ / 1 วิทยาลัย และผูรับผิดชอบดูแลประจำงานสารสนเทศ บริหารจัดการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการ/เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจำแนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยดังนี้   

 

 
 

รูปท่ี 1 หนา login ระบบ RIMS 
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1. ขอมูลผลงานวิชาการ เปนเมนูเพื่อการจัดการขอมูลผลงานวิชาการ ไดแก (1) โครงการวิจัย (2) การ

นำเสนอผลงาน (3) ผลงานตีพิมพเผยแพร และ(4) ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงหนาการจัดการขอมูลผลงานวิชาการ 
 

2. รายงาน  เปนเมนูเพื่อการรายงานผลขอมูลผลงานวิชาการในรูปแบบตารางรายการ แบบรายป ไดแก 

(1) โครงการวิจัย ประกอบดวย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณภายใน/ภายนอก แหลงทุน และชื่อนักวิจัย

และสัดสวนการวิจัย (%) แสดงดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงหนารายงานขอมูลโครงการวิจัย 
 

(2) การนำเสนอผลงาน ประกอยดวย ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม สถานที่นำเสนอ ป พ.ศ. ระดับคุณภาพ 

และผูนำเสนอผลงาน แสดงดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 แสดงหนารายงานขอมูลการนำเสนอผลงาน 
 

(3) ผลงานตีพิมพเผยแพร ประกอบดวย ชื่อวารสาร ชื่อผลงาน ป พ.ศ. ระดับคุณภาพ และผูนำเสนอ

ผลงาน แสดงดังรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงหนารายงานขอมูลผลงานตีพิมพเผยแพร 
 

3. สถิติ เปนเมนูเพื่อการรายงานผลขอมูลผลงานวิชาการในรูปแบบแผนภูมเิปรียบเทียบสถิติ ไดดังนี้ 

(1) มิติ มทร.ลานนา ไดแก (1) โครงการวิจัย (2) การนำเสนอผลงาน และ(3) ผลงานตีพิมพ 

(2) มิติ ระดับเขตพื้นท่ี ไดแก (1) ผลงานวิชาการ (2) งบประมาณ (3) สถานะโครงการ (4) กลุมโครงการ 

(5) ประเภทโครงการ (6) โครงการวิจัยแยกตามคณะ (7) การนำเสนอผลงานแยกตามคณะ (8) การ

นำเสนอผลงานแยกตามระดับคุณภาพ (9) ผลงานตีพิมพเผยแพรแยกตามคณะ (10) ผลงานตีพิมพ

เผยแพรแยกตามระดับคุณภาพ 
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รูปท่ี  6 แสดงตัวอยางหนารายงานสถิติโครงการวิจัย มิติ มทร.ลานนา ยอนหลัง 5 ป 
 

4. ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย เปนเมนูเพื่อการติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย ความสะดวกแก

เจาหนาท่ีและนักวิจัยในการรายงานเปอรเซ็นตความกาวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติทุนสนับสนุน

ท้ังงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงหนารายการติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย ปปจจุบัน 
 

 ท้ังนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานงานวิจัยและบริการวิชาการใหเปน

ภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการแบบเปนศูนยกลางและสนับสนุนการตัดสินใจดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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5. DSS เปนเมนูเพื่อการรายงานผลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานงานวิจัย มทร.ลานนา 

 

 
  

 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี ้
 2.1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให
คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  แนวทางท่ี :   เนื่องจากทาง มทร.ลานนา ไมสามารถสนับสนุนการสรางหองปฏิบัติการเฉพาะ
ทางใหกับทุกพื้นที่ เนื่องจากมีงบประมาณรายไดที่จำกัดดังนั้นทาง มทร.ลานนา จึงไดมุงเนนในการสงเสริม
นักวิจัยในพื้นท่ี ทำการรวมกลุมและพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อสรางหองปฏิบัติการและศูนยความเปนเลิศท่ี
แสดงถึงอัตลักษณและความโดดเดนของแตละพื้นท่ี  
  มหาวิทยาลัยมีหองสมุดกลาง และหองปฏิบัติการกลางในแตละพื้นที่ โดยมีขั้นตอนในการรับ
บริการท่ีไมยุงยาก มีเจาหนาท่ีของศูนยอำนวยความสะดวกในการประสานงาน ต้ังแตการเขารับบริการจนถึงได
ผลทดสอบ รวมท้ังบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยผานท่ีปรึกษาวิจัย ผานกลไกโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP  (Innovation and Technology Assistance Program) มทร.ลานนา 
เปนการสรางกลไกเชื ่อมโยงระหวางผู ใหบริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผูใช
เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผูเช่ียวชาญดานเทคนิค  (นักวิจัยของมทร.ลานนา) 
เพื ่อใหความชวยเหลือดานการวิจัยและพัฒนา เขาไปใหคำปรึกษาและแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดมีผูทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญแตละสาขาใหคำปรึกษาขอแนะนำอาจารย นักวิจัย ใน
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อีกทั้งในระดับคณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังมีอาคารปฏิบัติการ หนวย
งานวิจัย/ศูนยวิจัย หองปฏิบัติการกลางและหองปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยอยู
จำนวน 25 ศูนยวิจัย และ 35 ศูนยความเปนเลิศดานตาง ๆ โดยแยกเปนคณะ  
             2.2  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 แนวทางท่ี: ทาง มทร.ลานนา ไดทำการสงเสริมงานดานหองสมุดหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการของเขตพื้นท่ี ท้ังดานการเรียนการสอน และการคนควาวิจัย ตลอดจนงานดานบริการชุมชน และงาน
สงเสริมทำนุบำรุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น อีกท้ังเปนท่ีรวบรวมแหลง
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อางอิงงานวิจัยจากหลากหลายฐานขอมูล ใน หมวดหมู E-REFERENCE DATABASE ที่มีใหบริการบนเว็บไซต
หองสมุดhttp://library.rmutl.ac.th/  
 นอกจากนั้นแลว นักวิจัยสามารถเสนอรายการหนังสือ หรือฐานขอมูลวารสาร ใหกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อทำการจัดซื้อจัดหาเขาหองสมุด และไดเชิญศูนยหนังสือตาง ๆ เชน ศูนยหนังสือจุฬาฯ ศูนยธรรมศาสตร ฯ 
และ ศูนยหนังสือ SE-ED มาจัดแสดงหนังสือทางวิชาการและเปดโอกาสใหนักวิจัยและอาจารยเลือกหนังสือเขา
หองสมุด  นอกจากนั้นยังสรางเครือขาย online ในบุคลากรที่กำลังศึกษาตอตางประเทศชวยในการสืบคน
เอกสารงานวิจัยในฐานขอมูลท่ีไมปรากฏในฐานขอมูลของ มทร.ลานนา  
             2.3  สิ ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค  เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลัยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ งพัฒนาและใหบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและ
แหลงเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
  1)  บริการเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th  เปนชองทางเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารดานงานวิจัยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  2)  บริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนม เพื่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
https://hrd.rmutl.ac.th  
  3)  ระบบบริการเชื ่อมตอขอมูลดวย Web API หรือ Web Service เพื่อเชื ่อมตอขอมูลแบบ
ศูนยกลาง Data Center ในดานขอมูลบุคลากร มทร.ลานนา ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน สามารถชวยลด
ความซ้ำซอนของขอมูล และนำไปใชในการพัฒนาดานสารสนเทศอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพการเช่ือมตอขอมูลดวย Web API 
 

 
 
  4)  ระบบสารสนเทศงานวิจัย https://hrd.rmutl.ac.th/rms สำหรับบุคลากร มทร.ลานนา 
และผูดูแลระบบ เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบดวย 1) ระเบียนนักวิจัย 2) ระบบรับขอเสนอ
โครงการวิจัย 3) ระบบติดตามโครงการวิจัย 4) ระบบสืบคนดานงานวิจัยและงานสราวสรรค 5) ระบบ DSS 
6) โปรไฟลนักวิจัย ซึ ่งระบบดังกลาวมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวยระบบ RMUTL Sign on 
ตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูลกอนเขาใชงานระบบ และมีระบบสำรองขอมูลในการปองกันขอมูลสูญหาย ท้ัง
ในการสำรองขอมูลบนเครื่องแมขายและหนวยความจำภายนอก 
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 2.4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง ไดแก 

1) นำผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 
2564 ระหวางวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 
กรุงเทพฯ  

2) นำผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2564 
(Thailand Research Expo 2021) ระหวางวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิรล กรุงเทพฯ 

3) นำผลงานวิจัยเขารมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 
12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 11 และการประกวด
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม  2565 ณ โรงแรมรอยัล 
คลิฟ แกรนด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

4) นำผลงานวิจัยขาวไปจัดแสดงนิทรรศการงานรณรงคถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว
ระดับประเทศ เนื่องในวันขาวและชาวนาแหงชาติ ประจำป 2565 ระหวางวันท่ี 2 – 7 มิถุนายน 2565 ณ 
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุงมะขามหยอง ตำบลบานใหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5) จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 8 (รูปแบบออนไลน) ระหวางวันท่ี 
20 – 21 กรกฎาคม 2565  ณ หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

6) นำผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022) ระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิรล กรุงเทพฯ 
 
 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  
  มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีให 
สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใชประโยชนสูชุมชน และสังคมไดอยางแทจริง จึงไดมีการวาง แผนการ
ดำเนินงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการวิจัยใน สาขาวิชาการ
ตาง ๆ และจำแนกตามประเภทโครงการฯ เพื่อสรางองคความรูทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตีพิมพในวารสาร
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ระดับชาติ/นานาชาติ และเปนพื้นฐานความรูนำไปสูการวิจัยและพัฒนา เพื่อ ประโยชนอยางตอเนื่อง โดยมี
การดำเนินงานในการกำกับแลและขับเคล่ือนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ลานนา 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุน
วิจัย  ดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท  Fundamental  Fund จำนวน  21,587,132  บาท (ยี่สิบเอ็ดลาน
หาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสามสิบสองบาทถวน) ดังตารางตอไปนี้ 

 
ลำดับ คณะ งบประมาณ 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 8,472,318.- 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร  4,619,090.- 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  3,792,164.- 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 2,015,080.- 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2,688,480.- 
 รวมท้ังส้ิน 21,587,132.- 

 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแหลงทุน

ภายนอก จำนวน 65,451,494 บาท(หกสิบหาลานส่ีแสนหาหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยเกาสิบส่ีบาทถวน) ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 

ลำดับ คณะ งบประมาณ 

1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 2,638,578.- 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร  19,205,980.20.- 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  36,442,621.50.- 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 2,447,460.- 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4,716,854.- 
 รวมท้ังส้ิน 65,451,494.- 

 
 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัดของผูรับการสนับสนุน (เขตพื้นที่ / คณะ / สถาบัน /
สาขา /หลักสูตร)ไดจัดสรรงบประมาณการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการตามที่จายจริงตามความจำ
เปน โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะในสวนของคาลงทะเบียนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ผลงานวิจัยท่ีไปนำเสนอระดับชาติ จำวน 327 บทความ และระดับนานาชาติ จำนวน 114 บทความ 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 

1 - กลุมงาน บริหารท่ัวไป  | 78  

 
 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจน 
             ยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน    
 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยก

ยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน โดยผานกลไกของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มทร.ลานนา  ดังนี้ 

1) ระยะตนน้ำ (การพัฒนางานวิจัย) : ทาง มทร.ลานนา ไดทำการสงเสริมดังนี้  

- สงเสริมการสมรรถนะของนักวิจัยในการพัฒนาโจทยงานวิจัยที่ม ีคุณภาพและพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

- ใหนักวิจัยออกหาโจทยว ิจัยรวมกับชุมชนหรือสถานประกอบการเพื ่อเพิ ่มคุณภาพขอเสนอ

โครงการวิจัย  

- สงเสริมนักวิจัยที่มีประสบการณในการ recruit นักวิจัยหนาใหมเขากลุมเพื่อฝกทักงานวิจัยและ

ทักษะการพัฒนาขอเสนอโครงการ  

2) ระยะกลางน้ำ (การดำเนินงานวิจัย) : ทาง มทร.ลานนา ไดทำการสงเสริมสมรรถนะในการดำเนินงาน
วิจัยดังนี้  
- การสรางความรูความเขาใจในเรื่องการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
- การขับเคล่ือนมาตรฐานงานวิจัยท้ัง 4 ดาน  

2.2)   โครงการอบรมการขอใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย  
2.3)   โครงการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานงานวิจัย ท่ีประกอบดวย  

- คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย    
- คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร  
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ   
- คณะกรรมการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ   

โดยบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานงานวิจัย มทร.ลานนา มีดังนี้  
1. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร  

- มีหนาที่ตามหมวดที่ ๓ แหงพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
- มีหนาที ่พ ิจารณาโครงการวิจัยที ่เกี ่ยวของกับมนุษย ดำเนินการตามาตรฐาน หรือ SOPs 

(Standard Operating Procedures) ที ่ช ัดเจนสอดคลองก ับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
แนวทางของประเทศ ตลอดจนแนวทางสากล รวมถึงของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ หรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอยางอื่นแตทำหนาท่ีคุมครอง
สิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย และปฏิบัติหนาท่ี
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- วางระบบและมาตรการตรวจสอบและควบคุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวของกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 
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- เสนอหลักเกณฑการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพและจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานโดย
ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพพรอมท้ัง
ติดตามผลและประเมินตรวจสอบการดำเนินงาน 

- เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย และ
คณะกรรมการระดับสถาบันอื่นๆ ท่ีมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- ใหคำปรึกษาแกผูวิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- ประชาสัมพันธและแนะนำใหความรูดานความปลอดภัยทางชีวภาพแกผูวิจัย 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ตาม

ความจำเปนและความเหมาะสม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตออธิการบดีทุกป  
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

4. คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
- วางระบบและมาตรฐานการตรวจประเมินหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ใหเกิดการดูแลรักษา 

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 
- วางระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในหองปฏิบัติการทุกระดับ ทั้งในงานวิจัย การเรียน

การสอน และการบริการวิชาการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติใหเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑสากล 

- เสนอหลักเกณฑการพิจารณาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและจัดทำวิธีดำเนนิการมาตรฐาน
โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการพรอม
ท้ังติดตามผล และประเมินตรวจสอบการดำเนินงาน 

- เปนผูประสานงานกับคณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของประเทศไทย 
และคณะกรรมการระดับสถาบันอื่นๆ ท่ีมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- ใหคำปรึกษาแกผูวิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
- ประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุน แนะนำใหความรูดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแกผูวิจัย 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ตาม

ความจำเปนและความเหมาะสม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตออธิการบดีทุกป  
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
2.4) โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัยประจำป ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ประสิทธิภาพ
ของการใชงบประมาณงานวิจัยตามระเบียบงานวิจัยของ มทร.ลานนา คิดเปน 100% และ
นักวิจัยสามารถปดโครงการวิจัยตามระเบียบวิจัย มทร.ลานนา ได 100%)  

3) ระยะปลายน้ำ (การเผยแพรผลงานวิจัย) ทาง มทร.ลานนา ไดทำการสงเสริมสมรรถนะในการ
ดำเนินงานวิจัยดังนี้  
- การสงเสริมการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ  
- การจัดเวทีนำเสนอผลงานในรูปแบบของการประชุมวิชาการ  



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 

1 - กลุมงาน บริหารท่ัวไป  | 80  

- การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  
 

 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพื ่อชวยในการคุ มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่นำไปใช
ประโยชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีสำนักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ทำหนาท่ี
ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ ต้ังแตการใหบริการดานการใหคำปรึกษาแนะนำ 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตาง ๆ ในการยื่นขอรับความคุมครองนาไปยื่นตอกรมทรัพยสิน
ทางปญญาการติดตามแกไขจนถึงข้ันตอนรับจดทะเบียน การดำเนินการในการรักษาสิทธิรายปตลอดอายุความ
คุมครอง การเจรจาถายทอดเทคโนโลยี การทำบันทึกขอตกลง และการจัดการสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการ
ถายทอดเทคโนโลยี ภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดทำเลมคูมือ “คูมือการย่ืน
จดทะเบียนทรัพยทางปญญา” อธิบายถึง ขั ้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุมครองสิทธิในงาน
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ ์ และประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวนโหลด/copyrightbook.zip  และ
จัดทำระเบียบทรัพยสินทางปญญาขึ้นรวมกับสำนักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มทร.ลานนา เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนใหนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและ
ผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการเชิงพาณิชยใหมากข้ึน  
 

กระบวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

1. อาจารยขอรับคำปรึกษาเบ้ืองตนเพื่อจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ 

2. จัดเตรียมขอมูล เอกสารประกอบการขอรับความคุมครองแตละชนิด รวมทั้งตรวจสอบการ

ประดิษฐเบ้ืองตน 

3. จัดสงแบบคำขอจดทะเบียนไปยังกรมทรัพยสินทางปญญา 

4. กรมทรัพยสินทางปญญา ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกาศ โฆษณา และพิจารณาความใหม

ของคำขอตามประเภทของทรัพยสินทางปญญาแตละชนิด 

5. กรมทรัพยสินทางปญญา ตรวจสอบความใหม เมื ่อคำขอถูกตองจะไดร ับการจดทะเบียน

(Licensing)  

6. มหาวิทยาลัยฯ รับเอกสารสิทธิ์จากรมทรัพยสินทางปญญา 

7. มหาวิทยาลัยฯ เสนอผลการจดทะเบียนตอผูบริหารระดับสูงเพื ่อทราบและสำนักงานบริหาร

ทรัพยสินจัดทำเปนฐานขอมูลของมทร.ลานนา ตอไป 

8. มหาวิทยาลัยฯ แจงผลการจดทะเบียนใหผูประดิษฐและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

 ในกรณีท่ีอาจารยถูกละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยจะมีสวนในการสนับสนุน
บุคลากรที่เปนนิติกรของมหาวิทยาลัย รวมกับสำนักงานทรัพยสินและสิทธิประโยชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาและเจาของผลงานวิจัยผูสรางสรรค  
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ไดรับงบประมาณทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวนท้ังส้ิน 87,038,626 บาท  มีอาจารยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง จำนวน 1,063  คน โดย
แบงออกเปน 2 กลุม  ดังนี ้
 
กลุมสาขา งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก รวม 
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

13,458,972 62,591,481.70 76,050,453.70  

กลุมสาขาวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8,128,160 2,860,012 10,988,172 

รวม 21,587,132 65,451,494 87,038,626 
 
 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จาก
ภายใน 13,458,972 บาท และภายนอก 62,591,481.70 บาท รวมท้ังส้ิน 76,050,453.70 บาท  

2) กลุมสาขาวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายใน 8,128,160 บาทและภายนอก 2,860,012 บาท รวมท้ังส้ิน 10,988,172 บาท  

 
คะแนน เฉลี่ย 4.73 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มีผลงานวิชาการของอาจารยประจำทั้งหมดจำนวน 476  
เรื่อง  และมีจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด จำนวน 1,063 คน มี โดยเปนผลงานคาน้ำหนัก 0.20 จำนวน 
21 เรื่อง คาน้ำหนัก 0.40 จำนวน 4 เรื่อง คาน้ำหนัก 0.60 จำนวน 111 เรื่อง คาน้ำหนัก 0.80 จำนวน 
40 เรื่อง และคาน้ำหนัก 1.00 จำนวน 74 เรื่อง รวมคาน้ำหนัก 4.04 ดังแสดงในตาราง 
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ตารางแสดง ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
 

 ลำดับ คณะ/ หนวยงาน คะแนน ผลรวมช้ินงาน รวมคาน้ำหนัก 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร 100 20 12 10 17 159 2.93 
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 24 6 8 12 33 83 3.75 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร             3.54 

-  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10   3 1 1 15 2.07 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58 8 47 8 11 132 5 

4 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร             4.97 
-  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 1 28 4 6 52 4.93 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1   10   2 13 5 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 6 4 3 5 4 22 5 
รวม 212 4 111 40 74 476 4.04 
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ผลการดำเนินงาน 

 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

2-1 งานบริหารทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณวิจัย ประจำปงบประมาณ 2565 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน  - 
 ผลลัพธของโครงการ 

 
 

งบวิจัยภายใน-นอก 2565 

♦ งบประมาณแผนดิน ววน. 24,000,000  

♦ งบประมาณภายนอก 54,515,588  

รวม 78,515,588 
 

40,120,000 

64,040,282 

32,240,000 

80,522,383 

24,000,000 

54,515,588 

-
10,000,000 
20,000,000 
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40,000,000 
50,000,000 
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90,000,000 

งบประมาณแผ่นดิน ววน. งบประมาณภายนอก

งบประมาณการวิจัย ภายในภายนอก ปีงบประมาณ 2563-2565 (ย้อนหลัง 3 ปี)

2563

2564

2565
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 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
 

สรุปสัดสวนงบประมาณการวิจัย 
มิติทุนวิจัย FF SF และแหลงทุนอื่นๆ ปงบประมาณ 2565 

 

 
 

 
 

งบวิจัยภายใน-นอก 2565 
Fundamental Fund (FF) งบประมาณดาน ววน. 24,000,000 
ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ Strategic Fund (SF) 44,052,582 
งบประมาณวิจัยแหลงทุนอื่นๆ 10,463,006 

รวม 78,515,588 
  

24,000,000

44,052,582

10,463,006

78,515,588.00

0

10,000,000

20,000,000
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Fundamental Fund (FF) Strategic Fund (SF) ทุนอ่ืนๆ รวม

ทุนวิจัย FF SF และแหล่งทุนอ่ืนๆ ปีงบประมาณ 2565

2565
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สรุปขอมูลงบประมาณการวิจัยทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ 
Strategic Fund (แยก PMU) ปงบประมาณ 2565 

 

 
 

 
 

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ. Strategic Fund (SF) ป 2565 

บพข. 20,150,822 
บพท. 13,288,760 
วช. 8,813,000 
สวก. 1,800,000 

 
ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ. Strategic Fund (SF) ป 2565 
โครงการหลวง 678,620 
อุทยานวิทยาศาตรภาคเหนือNSP 850,000 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 700,000 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) 3,250,000 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 4,984,386 
รวม 10,463,006 

1,800,000

8,813,000

13,288,760

20,150,822

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

สวก. วช. บพท. บพข.

Strategic Fund (แยก PMU) ปีงบประมาณ 2565
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รายละเอียด งบประมาณภายนอก ประจำปงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

1 เชียงใหม วิศวะกรรมศาสตร 
โครงการพัฒนาและสรางเคร่ืองทดสอบการ
ตานทานความลาของรอยเชื่อมรางรถไฟแบบลอ
ผาน ตามมาตรฐาน AWS D15.2M2013 ” 

ผศ. แมน ตุยแพร 5,331,450.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 

2 พิษณุโลก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การยกระดับความปลอดภัย มาตรฐาน และ
ความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิต
บุกผงคณุภาพสงู 

ผศ. อรรณพ ทัศนอุดม 4,996,372.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 

3 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การหาคาความเหมาะสมที่สุดโดยอัลกอริทึมเมตา
ฮิวริสติกสำหรับการเดินทางของพนักงานชาย 

รศ.ดร.จิรภา พงษจันตา 720,000.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 

4 เชียงใหม บริหารธุรกิจ  ผศ.ดร.วรรณพร ทีเกง 250,000.00 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) 

งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

5 เชียงใหม วิศวะกรรมศาสตร 
โครงการการวิจัยและพัฒนาซีเมนตกระดูกอนุภาค
นาโนสำหรับเชื่อมประสานกระดูกในการผาตัด
แพทย 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูม ิ 1,620,000.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 
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ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

6 เชียงราย วิศวะกรรมศาสตร 

โครงการ “การพัฒนาระบบจัดการน้ำหมุนเวียน
แบบปลอยน้ำเสียเปนศูนยของอุตสาหกรรมแปง
มันดวยเทคโนโลยีบำบัดน้ำวิธีการตกตะกอนทาง
ไฟฟารวมกับโอโซนไมโครนาโนบัลเบิ้ล”  

ผศ. นพพร พัชรประกิติ 6,878,000.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 

7 ลำปาง 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การจัดการความรูและถายทอดการวิจัยนวัตกรรม
การแปรรูปกาแฟอราบิกาเพื่อยกระดับสู
อุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ 

รศ.  ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ 500,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

8 สวก ลำปาง 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การพัฒนาศักยภาพชาอัสสัมปาสูผลิตภณัฑชา
คุณภาพสูงเพื่อการจำหนายเชงิพาณิชยของชุมชน
บานปาเหมี้ยง จังหวัดลำปาง 

นายรัตนพล พนมวัน ณ 
อยุธยา 

400,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

9 เชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
การสรางหลักประกันสำหรับการจัดการใหมีน้ำ
เพื่อการอุปโภคในครัวเรือนบนพื้นที่สูงดวยองค
ความรูการผลิตบอเก็บน้ำบล็อกดินประสาน 

นายวธัญู วรรณพรหม 500,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

10 เชียงใหม 
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

โครงการถายทอดนวัตกรรมและเพิ่มคุณคา
ผลิตภัณฑ โคมลานนาเพื่อสงเสริมการขายดวย
ชีวิตวิถีใหมในชุมชนเมืองสาตรหลวง จ. เชียงใหม 

นส. พรพิมล บาล ี 500,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 
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ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

11 เชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำจากอากาศโดย
ใชวงลอสารดูดความชื้นรวมกับพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อการจัดหาน้ำสะอาด 

ผศ. รณชาติ มั่นศิลป 1,217,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

12 เชียงใหม 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การจััดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนากระบวนการผลิตผาฝายยอมสีธรรมชาติ
ดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ผศ.  ดร.ชินานาฏ วิทยา
ประภากร 

500,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

13 เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
โครงการการพัฒนาระบบสงตอผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองผานแพลตฟอรมอัจฉริยะ (Stroke 
Man) ระยะที่ 2 เชื่อมโยงโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย และ
โรงพยาบาลชุมชนตนแบบ 
  

ผศ. นิอร สิริมงคลเลิศกุล 1,096,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

14 เชียงใหม วทส 

 
โครงการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยีย มูลนิธิ
โครงการหลวง โครงการยอยที่ 2 โครงการพัฒนา
และทดสอบเคร่ืองมือสำหรับลดการใชแรงงาน
และเพิ่มความแมนยำในการเพาะปลูกดอกไฮ
เดรนเยีย 
  

ผศ. วรจักร เมืองใจ 313,620.00 โครงการหลวง 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 
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ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

15 เชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
การพัฒนาเคร่ืองตนแบบชุดตัดและบรรจุแผนซีส
แบบก่ึงอัตโนมัติ 

นายวธัญู วรรณพรหม 110,000.00 โครงการหลวง 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

16 เชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการการผลิตและ
เคร่ืองมือการอบแหงเคพกูสเบอรร่ี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรบน
พื้นที่สูง 

นายทวีศักด์ิ มหาวรรณ 255,000.00 โครงการหลวง 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

17 เชียงใหม สวพ 
โครงการเปนผูรับผิดชอบในโครงการการสราง
ผูประกอบการชุมชน ภายใตการดำเนินงาน
อุทยานวิทยาศาตรภาคเหนือ 

นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ 250,000.00 อุทยานวิทยาศาตรภาคเหนือ 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

18 เชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
การปรับปรุงปนเล็กยาวเอเค 33 แมนยำสูงเวอร
ชั่นใหมสำหรับพลแมนปนและนักกีฬายิงปน 

นายธนวรรธน วัชรดำรงค
ศักด์ิ 

700,000.00 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

19 เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร 
การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผศ. นพพร พัชรประกิติ 50,000.00 อุทยานวิทยาศาตรภาคเหนือ 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 
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ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

20 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การประยุกตใชไมโครนาโนบับเบิลสในการเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต
กลวยหอมทองและมะมวงน้ำดอกไมเพื่อการ
สงออก 

รศ. ชิติ ศรีตนทิพย 1,800,000.00 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(องคการมหาชน) 

สวก. 

21 นาน 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การพัฒนาเกษตรรุนใหญ สูการเปนนักนวัตกรรม
ชุมชนเพื่อแกปญหาและสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
อยางยัง่ยืน” 

ผศ. วิไลพร จันทรไชย 4,430,000.00 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

บพท. 

22 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการนวัตกรรมกระบวนการมีสวนรวมการ
สรางหวงโซการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูงได
มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและ
จังหวัดตาก  

ผศ. สันติ ชางเจรจา 5,000,000.00 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

บพท. 

23 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต
สภาวการณวิกฤตดานเศรษฐกิจ กลวยน้ำวารักษ
บานเกิด สินคาเกษตรของจังหวัดสุโขทัยดวย
นวัตกรรม  

นางสุภาวดี แชม 3,858,760.00 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

บพท. 

24 เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม (แมขาย) อนุมัติ
ทุนอุดหนุน การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

ผศ. นพพร พัชรประกิติ 550,000.00 อุทยานวิทยาศาตรภาคเหนือ 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 
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ลำดับ  เขตพื้นที่ คณะ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล งบประมาณ แหลงทุน SF 

25 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การสรางโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีสูการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั้งยืนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 

รศ. จานุลักษณ ขนมดี 3,000,000.00 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) 

งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

26 เชียงใหม วทส ระบบไมโครกริดบานคลองเรือ นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ 4,984,386.00 การไฟฟาแหงประเทศไทย 
งบประมาณ
วิจัยแหลงทุน
อ่ืนๆ 

27 พิษณุโลก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การขยายกำลังการผลิตเจลลี่เสริมโปรตีนจิ้งหรีด
ระดับอุตสาหกรรม 

ผศ. อรรณพ ทัศนอุดม 2,100,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

28 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การตอยอดและสงเสริมเชิงพาณิชยผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมสุขภาพชนิดสปารคก้ิงจากขงิ 

ผศ. นิอร โฉมศรี 2,000,000.00 สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วช. 

29 สวก 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การพัฒนากระบวนการผลิตแผนใหความเย็นจาก
เปลือกไข 

ผศ. ณฐัชัย เทีย่งบูรณธรรม 605,000.00 
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข. PMU C) 

บพข. 
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รายละเอียด งบประมาณงบประมาณแผนดิน ววน. ประจำปงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

1 
โครงการรูปแบบนวัตกรรมการจัดการตนเองตามอัตลักษณชาติพันธุไท
เขิน ลุมน้ำขาน 

นส. กฤติกา อินตา  300,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

2 
  

โครงการการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายภุายใต
บริบทประมงพื้นที่สูงเพื่อสงเสริมศักยภาพทางการแขงขันของชุมชน
ระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนาน 

ผศ. เอกชัย ดวงใจ  340,000 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
บริบทการเลี้ยงปลาเบญจพรรณในรูปแบบประมงภูเขาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถดานการแขงขันของชุมชนเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
พื้นที่จังหวัดนาน 

ผศ. เอกชัย ดวงใจ 240,000  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
บริบทตลาดสัตวน้ำพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันระดับ
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนาน 

นส.  จิตรา ปนรูป 100,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

3 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซอมบำรุงและการทดสอบผลิตภัณฑงาน
ระบบขนสงทางราง เพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันและลดการ
พึ่งพา 

ผศ. แมน ตุยแพร  300,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

4 
โครงการอุโมงคฆาเชื้อโรคโควิด 19 ดวยแสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-
C 

รศ.ดร. นเรศ อินตะวงค  300,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

5 
โครงการการประยุกตและพัฒนาการควบคุมความถี่โหลดของการผลิต
ไฟฟาแบบผสมผสานที่เชื่อมโยงระบบไมโครกริดจากพลังงานทดแทน 

นายสวัสด์ิ ยุคะลัง  300,000 วิศวกรรมศาสตร ตาก 

6 
โครงการการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการขับเคลื่อน
รถไฟฟาที่จัดเก็บพลังงานรวมกับตัวเก็บประจุความจุสูงสำหรับ
นักเรียนคนพิการ 

นายสวัสด์ิ ยุคะลัง  300,000 วิศวกรรมศาสตร ตาก 

7 
โครงการผูหญิงทอผา ผูชายปนปูน : นวัตกรรมการธำรงอัตลักษณและ
เพิ่มมูลคาผาทอและงานปูนปนเชิงพาณชิย อำเภอปาซาง จังหวัด
ลำพูน 

ผศ. ประทีป พืชทองหลาง  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

8 
 
 
 
 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพของโซอุปทานมะมวงโชคอนันตสำหรับ
กลุมเกษตรกรเกษตรแปลงใหญมะมวงโชคอนันต ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

นส. ณัฐกฤตา สนองบุญ  350,000 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

  

โครงการยอยที ่1. แนวทางการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
มะมวงโชคอนันต อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

นาย มนตรี ธรรมพัฒนากูล 56,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่2. การจัดการความรูเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรแปลง
ใหญมะมวงโชคอนันต ของกลุมเกษตรกรแปลงใหญมะมวงโชคอนันต 
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

นส. ศิริภรณ บุญประกอบ 56,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการปลูกมะมวงโชคอนันต
แบบควบคุมปริมาณการใหน้ำ สูภยัแลงของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
มะมวงโชคอนันต อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

นายศักด์ิสิทธ์ิ ชื่นชมนาคจาด 56,000  วิศวกรรมศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่4. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว
ของชุมชน OTOP นวัตวิถี กลุมเกษตรกรแปลงใหญมะมวงโชคอนันต 
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

นส. กาญจนา ทวินันท 56,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่5. การพัฒนาระบบโลจิสติกสของกลุมเกษตรแปลง
ใหญมะมวงโชคอนันต อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

นส. ปวีรัฐ ภักดีณรงค 56,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่6. อุปทานการสงออกมะมวงโชคอนันต ของกลุม
เกษตรกรแปลงใหญมะมวงโชคอนันต อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทยั 

นส. ณัฐกฤตา สนองบุญ 70,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

9 
โครงการการศึกษาความสามารถในการกำจัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด
และความคงตัวของสารสกัดขาวก่ำดอยสะเก็ด 

ผศ. สุรีวรรณ ราชสม  320,000 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

10 
โครงการการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองรถรางไฟฟาดวยการ
ประยุกตใชงานปญญาประดิษฐสำหรับระบบควบคุม 

ผศ. จักรกฤษณ เคลือบวัง  300,000 วิศวกรรมศาสตร ตาก 

11 
 
  

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับนักทองเที่ยวผูสงูอายุและผูพิการ นส. อรไท ครุธเวโช  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 นวัตกรรมเพื่อสังคมจากการประยุกตใชแนวคิด ISO 
Guide 21 และ เปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืน (SDGs Goal) เพือ่
ยกระดับการทองเที่ยวผูสูงอายุและผูพิการ 

นส.  อำพร กันทา 70,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่2 นวัตกรรมการบริการธุรกิจทองเที่ยวสำหรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายแุละผูพิการ 

นส.  อรไท ครุธเวโช 140,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตสำหรับนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุและผูพิการ 

นส.  ณัฐริน รัตนัง 110,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

12 
โครงการการวิจัยและพัฒนาอัลกอริธึมการคนหาแบบหลายวิถีสำหรับ
การออกแบบตัวควบคุม 

ผศ. จักรกฤษณ เคลือบวัง  200,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

13 
  

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคผาทอไทลื้อตามสภาพภูมิ
สังคมและวิถีชีวิต ชุมชนบานลวงใต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 

นายคทาชา ศรีฟาเลื่อน  320,000 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาผาทอไทลื้อและการยอมสีธรรมชาติจาก
พืชใหสีตามสภาพภูมิสงัคมชุมชนบานลวงใต ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

นาย ไพโรจน วรพจนพรชัย 100,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนในมิติตาม
สภาพภูมสิังคม ชุมชนบานลวงใต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 

นาย คทาชา ศรีฟาเลื่อน 220,000  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

14 
โครงการความสัมพันธระหวางคุณสมบัติเน้ือสัมผัสกับคณุภาพของเน้ือ
หมูแชแข็งในการผลิตไสกรอกที่เปนผลมาจากการระยะเวลาเก็บรักษา
และการปรับปรุงความคงตัวดวยพรีอิมัลชัน 

ผศ. สุบงกช โตไพบูลย  320,000 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

15 
 
  

โครงการนวัตกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชาติพันธุเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจบนฐานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

นางศศิพัชร สันกลกิจ  400,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 นวัตกรรมการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและเสนทางการทองเทีย่ว ชุมชนบานไตลื้อลวงเหนือ อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

นส.  อรไท ครุธเวโช 92,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 นวัตกรรมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมชาติ
พันธุเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผศ. ภาคภูมิ จารุภูม ิ 130,750  วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 กระบวนการยกระดับการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนชาติพันธุรองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

นาง ศศิพัชร สันกลกิจ ,  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

16 โครงการรูปแบบการผลิตปลาหมอตาลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชน นางจารวี เลิกสายเพ็ง  300,000 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

17 
โครงการการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมจากสับปะรดภูงาว 

ดร. ผจงจิต ต๊ิบประสอน  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ลำปาง 

18 
  

โครงการแนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองคกรทางการเงินและ
ผูประกอบการระดับชุมชมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก
อยางยัง่ยืน 

นายอดิศักด์ิ ฝนหาแกว  300,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการวิจัยยอยที ่1 แนวปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพองคการทาง
การเงินระดับชุมชนเพื่อลดความยากจนระดับชุมชนอยางยั่งยืน 

นาง ศศิพัชร สันกลกิจ 182200  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการวิจัยยอยที่ 2 แนวทางลดความเหลื่อมล้ำดานรายไดดวยกลไก
การเขาถึงแหลงทุนระดับทองถิ่นของผูประกอบการระดับชุมชน 

นายอดิศักด์ิ ฝนหาแกว 117,800  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

19 
  

โครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเชิงศิลปะแบบองครวม เพือ่
เพิ่มศักยภาพของชุมชนนวัตวิถีบานปาตาล ต.บวกคาง อ.สันกำแพง จ.
เชียงใหม 

นายลิปกร มาแกว  320,000 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 โครงการการบูรณาการศิลปะบำบัดแบบองครวม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยัง่ยืน ของชุมชนนวัตวิถีบานปาตาล ต.
บวกคาง อ.สันกำแพง จ.เชยีงใหม 

นาย ลิปกร มาแกว 160,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑและการสรางแบรนด 
จากผลิตภัณฑชุมชนนวัตวิถีบานปาตาล ต.บวกคาง อ.สันกำแพง จ.
เชียงใหม 

นส.  ณัฐกมล จันทรเอย 160,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

20 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑพุดด้ิงพรอมด่ืมพลังงานต่ำเสริมงาดำ
สำหรับผูสูงอาย ุ

ผศ. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ  100,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

21  

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการซ้ำซอนและดอยโอกาสที่ทุพลภาพ ดวย
เทคโนโลยีการพิมพ 3D 

ผศ. ภาคภูม ิจารุภูม ิ  320,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการชวยเหลือ 
ดวยเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ 3D สำหรับผูพิการซ้ำซอน ผูสูงอายุ และ
ดอยโอกาสที่ทุพลภาพ 

     

22 
 
  

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตออยอัจฉริยะ นายกฤษดา กาวีวงศ  250,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาเคร่ืองจักรกลจัดการเศษวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตร 

นาง อารยา นุมน่ิม 177,200  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่2 การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกออยแบบควบคุม
ปริมาณการใหน้ำสูภยัแลง จ. พิษณุโลก 

นาย สมบัติย มงคลชยัชนะ 41,300  วิศวกรรมศาสตร พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 ประสิทธิภาพการผลิตการเพาะปลูกออย ของ
เกษตรกรผูปลูกออยในจังหวัดพิษณุโลก 

นส. ณัฐกฤตา สนองบุญ 31,500  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

23 
  

โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือแพทยและนวัตกรรมทางการแพทยเพือ่
รองรับการบริการนวัตกรรมทางการแพทย 

ผศ. ภาคภูม ิจารุภูม ิ  350,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณปรับอากาศ
บุคคล สำหรับผูพิการและผูสงูอาย ุ

ผศ. ภาคภูมิ จารุภูม ิ 200,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณกายภาพบำบัดเพื่อฟนฟู
กลามเน้ือสำหรับผูพิการ และผูสูงอาย ุ

ดร. อนันต วงษจันทร 150,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

24 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเปลือกเชอร่ีกาแฟ เพื่อตอ
ยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย 

ดร.สุทธิดา ปญญาอินทร  320,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

25 
  

โครงการการศึกษาการใชประโยชนจากสารสกัดจากเซลลตนกำเนิด
ของขาว 

ผศ. พรเทพ เกียรติดำรงคกุล  320,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่1 ศึกษาปจจยัที่เหมาะสมในการผลิตสารสกัดจากตน
กำเนิดจากขาว 

ผศ. พรเทพ เกียรติดำรงคกุล 145,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่2 ศึกษาสารออกฤทธ์ิจากสารสกัดเซลลตนกำเนิดของ
ขาวเพื่อใชเคร่ืองสำอาง 

รศ. เกตุการ ดาจันทา 175,000  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

26 
โครงการกระถางปลูกปลดปลอยปุยยอยสลายไดจากเศษเหลือทิง้จาก
การปลูกสับปะรด 

นส. นันทยา เกงเขตรกิจ  300,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

27 
 
  

โครงการตนแบบการใชประโยชนจากเศษเหลือทิ้งสับปะรดและการ
เพิ่มประสิทธิภาพตามแนวคิดไบโอรีไฟเนอรี 

นายกนกพงษ ศรีเที่ยง  320,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่1 การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งสบัปะรด 

นส.  ปภาวดี เนตรสุวรรณ 107,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาผลิตภัณฑผนังฉนวนกันความรอนจาก
เศษเหลือทิ้งจากสับปะรด 

นาย กนกพงษ ศรีเที่ยง 104,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่3 การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ นส.  สุวิสา ทะยะธง 109,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

28 
  

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดหูหนูดำดวยเทคโนโลยีไอโอ
ที สำหรับผลิตเปนอาหารเพื่ออนาคตที่มีมูลคาสูงชนิดเคร่ืองด่ืมที่มสีาร
เสริมภูมิตานทานชนิดเบตากลูแคน 

ผศ. สุริยาพร นิพรรัมย  320,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดหูหนูดำดวย
ระบบควบคุมสภาพแวดลอมโรงเรือนแบบอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง 

นส. อมิตตา คลายทอง 145,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่2 การเพิ่มมูลคาเห็ดหหูนูดำสูอาหารเพื่ออนาคตชนิด
เคร่ืองด่ืมที่มีสารเสริมภูมิตานทานชนิดเบตากลูแคน 

ผศ. สุริยาพร นิพรรัมย 175,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

29 
โครงการการพัฒนาโดรนใสปุยอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนเกษตรพื้นที่สูง
และการปลูกพืชขั้นบันได 

นายนิติพงษ สมไชยวงค  320,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

30 
  

โครงการการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐพัฒนา
แพลตฟอรมจัดการผลิตภัณฑหน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ เพื่อเปน
นวัตกรรมชุมชนอยางยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถจัดจำหนาย แบบ
ชาญฉลาดของจังหวัดนาน 

นางนงนุช เกตุย  300,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาฐานขอมูลและรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ
หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภณัฑจากหลายแหลงขอมูลบนพื้นฐานการใช
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 

นส. ขนิษฐา หอมจันทร 132,500  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาระบบแนะนำผลิตภัณฑหน่ึงตำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑอัตโนมัติ โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

นาง นงนุช เกตุย 167,500  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

31 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่เพื่อผูปวยเบาหวานจาก
ขาวก่ำและสารสกัดสมุนไพร 

นางเพ็ญวรัตน พันธภัทรชัย  320,000 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

32 
 
  

โครงการการพัฒนาศักยภาพดานการใชงานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
รายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในยุคดิจิทัล ตามโครงการนำ
ลูกหลานกลับบานสานตออาชีพการเกษตร จังหวัดตาก 

นางนมิดา ซ่ือสัตยสกุลชัย  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาองคความรูการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ของเกษตรกรในยุคดิจิทัล 

นาย อภิชัย ซ่ือสัตยสกุลชัย 61,980  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการบัญชีสำหรับเกษตรกร
ยุคดิจิทัล ตามโครงการนำลูกหลานกลับบานสานตออาชีพการเกษตร 
จังหวัดตาก 

นส.  ยพรัตน อ่ิมพิทักษ 90,110  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาเทคโนโลยีการตลาดออนไลนบนสมารท
โฟนเพื่อยกระดับรายไดของเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานกลับ
บานสานตออาชีพการเกษตร จังหวัดตาก 

นาง นมิดา ซ่ือสัตยสกุลชัย 122,910  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565 
 
 

 
2 - กลุมงานบริหารงานวิจัย  | 106  

ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

33 
โครงการการพัฒนาเคร่ืองเด็ดกานพริกยำแดงสดเพื่อทดแทนการขาด
แคลนแรงงาน 

ผศ. อภิชาติ ชยักลาง  150,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

34 
โครงการการบูรณาการองคความรูดานภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑผาทอใยกัญชงสูการแขงขันเชิงพาณิชยที่ยัง่ยืน
สำหรับผูประกอบการ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ผศ. พรรณธิภา เพชรบุญมี  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

35  

โครงการการผลิตยาตานการอักเสบของผิวหนังจากเปลือกกลวย ผศ. ณฐัชัย เทีย่งบูรณธรรม  320,000 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 

โครงการยอยที ่1 การเตรียมและใชประโยชนเทอรพีนอยดจากเปลือก
กลวยเพื่อสุขภาพ 

     

36 
 
 
 
  

โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
กรณีศึกษา กินปลากลมมอญ นอนโฮมสเตย ตำบลเมืองคองอำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

นส. วรัญญา ฐานะ  350,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาระบบปดดวยอัตราความหนาแนนตางกัน
สำหรับเพาะเลี้ยงปลาเลียหิน (ปลากลมมอน) แบบมีสวนรวมของ
ชุมชน สูกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประสบการณ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 

นส.  เชาวลีย ใจสุข 100,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

โครงการยอยที ่2 นวัตกรรมการผลิตผาทอยอมสีธรรมชาติเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประสบการณ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม 

นาย ไพโรจน วรพจนพรชัย 75,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงประสบการณ
โดยการบูรณาการรวมกับทุนทางสังคมอำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 

นส.  วรัญญา ฐานะ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่4 นวัตกรรมการจัดการทองเที่ยวอัจฉริยะเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงประสบการณตามแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

นาย ประเสริฐ ลือโขง 75,000  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่5 การพัฒนานวัตกรรมการตลาดดิจิตทัลเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงประสบการณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

นส.  จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

37 
 
 
  

โครงการแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพหวงโซอุปทานขาวอินทรีย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว
อินทรียในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ผศ. ณภัทร ทิพยศรี  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาตนแบบการใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวอินทรียของกลุมเกษตร
ขาวอินทรีย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นางวรีวรรณ เจริญรูป 70,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตขาว
อินทรีย ของกลุมเกษตรกร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นาง สุจิตตา หงษทอง 90,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่3 การสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ขาวอินทรียในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ผศ. ณภัทร ทิพยศรี 90,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่4 การพัฒนาชองทางการจัดจำหนายใหกับผลิตภณัฑ
ขาวอินทรียในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กนกอร จิตจำนงค 70,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

38 
 
 
 
  

โครงการการพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเน้ือโค
ขุนสูการเปน Smart Farmers ของเกษตรกรตำบลปาหุง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

นส. บุญญรัตน อ่ำสุรา  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่1 การปรับปรุงประสิทธิภาพหวงโซอุปทานโคเน้ือขุน 
ของวิสาหกิจชุมชนตำบลปาหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นาง พิทธินันท สมไชยวงค 47,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 การเสริมสรางความเขมแข็งทางการบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนโคเน้ือขุน ตำบลปาหุง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นางกรวิกา ไชยวงศ 59,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่3 การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑเน้ือโคเน้ือขุนดวยการ
แปรรูป ของวิสาหกิจชุมกลุมแปรรูปสินคาปศุสัตวอำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

นส. ภัทราพร สมเสมอ 59,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่4 การออกแบบสัญลักษณตราสินคาเพื่อสงเสริมคณุคา
ผลิตภัณฑแปรรูปโคเน้ือขุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสินคาปศุ
สัตวอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นส. อวยพร ตะวัน 59,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่5 การพัฒนาตนแบบ Smart Farm โคเน้ือขุนสูการ
เปน Smart Farmers ของเกษตรกรตำบลปาหุง อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

นส. บุญญรัตน อ่ำสุรา 96,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

39 
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทองถิ่นใหมศีักยภาพใน
การแขงขัน และตอบสนองตอความตองการของตลาดการคาชายแดน 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

นายจักรพันธ วงศฤกษดี  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

40 
โครงการการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและศิลปกรรมบน
เสนทางการแสวงบุญของครูบาเจาศรีวิชัย ตนบุญแหงลานนาเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองลำปาง 

นายไพโรจน ไชยเมืองชื่น  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ลำปาง 

41 
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวยการยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทผาและสิ่งทอพื้นถิ่นลานนาของผูประกอบการสิ่งทอพื้น
ถิ่นภาคเหนือตอนบน 

นส. ญาณิศา โกมลสิริโชค  320,000 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

42 
  

โครงการการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักอินทรียโดยใชเทคโนโลย ีInternet 
of Things : IoT รวมกับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อสรางความเขมแขง็
ของชุมชนอยางยั่งยืน กลุมวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภยัจากสารพิษ
ตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 

วาที่รอยตรี บุญญฤทธ์ิ วังงอน  300,000 วิศวกรรมศาสตร พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรียในโรงเรือน
ดวยเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน (SME) 

วาที่รอยตรี บุญญฤทธ์ิ วังงอน 176,040  วิศวกรรมศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาระบบการปลูกพืชอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อลดตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑผักอินทรียใน
โรงงานแปรรูปตามมาตรฐาน GAP 

นาย วิทยา พรหมพฤกษ 123,960  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

43 
 
 
  

โครงการการพัฒนาหวงโซคุณคาผลิตภณัฑอาหารปลอดภัย เพื่อการ
ยกระดับรายไดของวิสาหกิจชุมชนตำบลบานแหวน อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

นายอนวัช จิตตปรารพ  350,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานแหวน อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม 

นางวัชรี เทพโยธิน 80,100  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง 

โครงการยอยที ่2 การจัดการหวงโซคุณคาและการวางแผนกลยุทธ
สำหรับผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนตำบลบานแหวน 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

นส. ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ 107,450  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
อาหารปลอดภัยของกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลบานแหวน อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

นายอนวัช จิตตปรารพ 82,250  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่4 การพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลสำหรับ
ผลิตภัณฑอาหารปลอดภยั เพื่อการยกระดับรายไดของวิสาหกิจชุมชน
ตำบลบานแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

นายจตุพร ศิลพรชัย 80,200  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

44 
โครงการการพัฒนาเคร่ืองอบขาวเปลือกพลังงานไฮบริดจสำหรับ
เกษตรกรรายยอย 

นายณรงค เมตไตรพันธ  170,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

45 
โครงการการพัฒนาระบบตรวจอากาศ pm2.5ที่ระดับความสูงดวยโด
รน 

นายวรพจน ศิริรักษ  150,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

46 
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการน้ำดานการเกษตรเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอาย ุ

ดร. สินเดิม ดีโต  320,000 วิศวกรรมศาสตร ตาก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

47 
 
 
  

โครงการการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมสรางสรรคเชิงรุก 
เพื่อสงเสริมชุมชนสูการทองเที่ยว 

ผศ. เจตชรินทร จิรสันติธรรม  320,000 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาทุนทางสงัคมวัฒนธรรมดนตรีและการ
แสดงพื้นเมืองเชิงสรางสรรคในชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพือ่
บริหารจัดการวัฒนธรรมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนนวัตกรรม 

ผศ. เจตชรินทร จิรสันติธรรม 80,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 รูปแบบการพัฒนาศิลปะกลองชยักลองมงคล สูการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนยวัฒนธรรมตนแบบชุมชนจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนนวัตกรรมสูการ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 

นายวันชัยยุทธ วงษเทพ 80,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและเสนทางการทองเที่ยว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมดวยภาพยนตรสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมเร่ือง “หนังแอวเมืองจอมทอง” เพื่อสงเสริมชุมชน
นวัตกรรมสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ผศ. เจตชรินทร จิรสันติธรรม 80,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่4 การสรางสรรคศิลปะแนวสตรีทอารตรวมสมัย จาก
วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

นายไตรรัตน ปตตะพงศ 80,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 
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48 
 
 
 
 
 
  

โครงการการพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจอัจฉริยะบน
พื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคม 

ผศ.นิศรา จันทรเจริญสุข  1,125,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 นวัตกรรมตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจอัจฉริยะ
สำหรับผูประกอบการในจังหวัดภาคเหนือบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม
และสังคม 

ผศ.นิศรา จันทรเจริญสุข 405,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนารูปแบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อผูประกอบการ
ทองเที่ยวบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคม จังหวัดเชียงใหม 

นาง พรหทัย ตัณฑจิตานนท 120000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาโมเดลธุรกิจ Young Smart Farmer 
เพื่อพัฒนาผูประกอบการอัจฉริยะบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและ
สังคม จังหวัดเชียงราย 

นาย ราเชนทร พชรธนนนท 120,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่4 การพัฒนาโมเดลธุรกิจทองเที่ยวเชิงชุมชนสูการเปน
ผูประกอบการอัจฉริยะแบบรวมศูนยบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและ
สังคมจังหวัดนาน 

ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ 120,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร นาน 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่5 พัฒนาตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจอัจฉริยะ
สำหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคม จังหวัด
ลำปาง 

ดร. พวงทอง วังราษฏร 12,0000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ลำปาง 

โครงการยอยที ่6 การพัฒนาโมเดลธุรกิจ OTOP เพื่อการพัฒนา
ผูประกอบการอัจฉริยะบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและสังคมใน
จังหวัดตาก 

นส.  สินีนาฏ วงคเทยีนชัย 120,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่7 การพัฒนาโมเดลธุรกิจสินคาแปรรูปการเกษตรเพื่อ
พัฒนาผูประกอบการอัจฉริยะบนพื้นฐาน ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม 
จังหวัดพิษณุโลก 

นส.  เนตรนภางค ทองศรี 120,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

49 
  

โครงการการพัฒนาความสามารถเกษตรกรไทยสูการเปน
ผูประกอบการเกษตรกรรมเพื่อบรรเทาความยากจนเขตจังหวัดตาก 

นาง ปยะวรรณ คุมญาติ  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาแนวคิดและความฉลาดทางปญญา
นำไปสูการสรางองคความรูสำหรับการพัฒนาเกษตรกรใหเปน
ผูประกอบการภาคเกษตรกรรมเขตจังหวัดตาก 

นาง ปยะวรรณ คุมญาติ 155,500  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู และ
ผลของการดำเนินการในการยกระดับการเกษตรกรรมใหเปน
อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชยเขตจังหวัดตาก 

ผศ. ซินเนีย รัติภัทร 164,500  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

50 
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวยธุรกิจการทองเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่สูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานรายได
ของประชาชน จังหวัดนาน 

นส. วรรณิดา ชินบุตร  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร นาน 

51 
 
 
  

โครงการการพัฒนาเสนใยสับปะรดสูผลิตภัณฑสิง่ทอเชิงสรางสรรค
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

นาง สุจิตตา หงษทอง  300,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่1 การปรับปรุงคุณภาพเสนใยสับปะรดนางแลและภู
แลสำหรับสิง่ทอ 

นาย ถาวร อินทโร 80,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 การประยุกตใชลักษณะเดนเชิงพื้นผิวในการจำแนก
คุณภาพของผาทอมือ 

นาย ณรงค เมตไตรพันธ 80,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาและสรางสรรคผลิตภณัฑรวมสมัยจากผา
ทอเสนใยสับปะรด 

นส. พันทิพา ปญสุวรรณ 7,0000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่4 การเพิ่มมูลคาหวงโซคุณคาการแปรรูปเสนใยสับ
ประรดสูผลิตภัณฑสิ่งทอ 

นาง สุจิตตา หงษทอง 70,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

52 
 
 
  

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะมวงในพื้นที่ตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 

ดร. สุจิตตรา อินทอง  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่1 ศูนยเรียนรูการผลิตแทงเชื้อเพลิงพลังงานสูงจาก
ถานไมมะมวงและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรสูชุมชน 

นส.  สุกัญญา ทับทิม 9,5000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่2 การผลิตถุงคารบอนจากถานชีวภาพตนทุนต่ำเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตมะมวง 

ดร. สุจิตตรา อินทอง 95,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาสูตรน้ำหมักชีวภาพจากผลมะมวงตกคาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของผลผลิตมะมวง 

นาย อรรถพล ตันไสว 95,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการยอยที ่4 การประเมินทางเศรษฐศาสตรการพัฒนานวัตกรรม
วัสดุเหลือใชจากสวนมะมวงของเกษตรกรตำบลคลองยาง อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

นส. ณัฐกฤตา สนองบุญ 35,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

53 

โครงการพัฒนาสูตรสวนผสมเคลือบจากดินแดงรวมกับวัตถุดิบเหลือใช
ขี้เถาไมลำไย และการออกแบบตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นลานนา
เทคนิคการขึ้นรูปและตกแตงใหมีเอกลักษณสำหรับผลิตภณัฑ
เคร่ืองปนดินเผาเตาหลวง 

รศ. ไพบูลย หลาสมศรี  150,000 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

54 
 
  

โครงการจัดต้ังศูนยพัฒนาทักษะพื้นฐานและการวิจัยขั้นสูงดานงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

ดร. ธนพงศ คุมญาติ  320,000 วิศวกรรมศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่1 จัดต้ังศูนยฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานเพื่อประยุกตใชพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม 

นาย ปรีชา มหาไม 83,145  วิศวกรรมศาสตร ตาก 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่2 วิจัยและพัฒนาการเพิ่มอัตราขยายสายอากาศของ
ระบบสื่อสารไรสายบนเครือขายพแีอลซีในงานอุตสาหกรรม 

ดร. ธนพงศ คุมญาติ 117,020  วิศวกรรมศาสตร ตาก 

โครงการยอยที ่3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐสำหรับ
ระบบพีแอลซีและหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

นาย ยุทธนา มูลกลาง 119,835  วิศวกรรมศาสตร ตาก 

55 
  

โครงการการศึกษาอัตลักษณจากแหลงผลิตผาฝายทอมือหัตถกรรม
พื้นบาน สูการออกแบบผลิตภัณฑโดยหาชองวางในทองตลาดใหม 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนของ อ.ปาซาง จ.ลำพูน 

ผศ. ศศิธร ทองเปรมจิตต  320,000 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การศึกษาอัตลักษณเพื่อนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑผาฝายทอมือ ชุมชนบานดอนหลวง อ.ปาซาง จ.ลำพูน 

นส. ศิรินภา พรมมาแบน 140,080  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 การออกแบบผลิตภณัฑและบรรจุภัณฑผาฝายทอ
มือโดยหาชองวางในทองตลาดใหมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนบาน
ดอนหลวง อ.ปาซาง จ.ลำพูน 

ผศ.  รติรส บุญญะฤทธ์ิ 179,920  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

56 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนแมสอด เพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะชเวโกกโก 

นส. สุวัจนกานดา พูลเอียด  320,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

57 
  

โครงการศึกษาการบริหารจัดการชีวมวลจากขาวโพดในเขตพื้นที่
เชียงราย 

นายสุริยงค ประชาเขียว  250,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่1 โครงการผลิตถานอัดแทงและเชื้อเพลิงแทงจากตน
ขาวโพดเพื่อลดการเกิดหมอกควันในภาคเหนือ 

นาย สุริยงค ประชาเขียว 137,600  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 ศึกษาการบริหารจัดการและการตลาดเชื้อเพลิงแทง
จากตนขาวโพดเพื่อลดการเกิดหมอกควันในภาคเหนือ 

นส. ณฐมน ทรัพยบุญโต 112,400  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

58 
โครงการกลุมวิจัย Green and Smart Technology for 
Environment เพื่อพัฒนาและแกไขปญหารวมกับชุมชนและสังคม
อยางยงัยืน 

ผศ.ดร. ชินานาฏ วิทยาประภากร  320,000 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

59 
  

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผักเชียงดาและพืชทองถิ่นลานนา ผศ. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย  320,000 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 

โครงการวิจัยยอยที ่1 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและ
ปริมาณกรดจิมเนมิคเพื่อผลิตผักเชียงดาในระบบโรงงาน 

ผศ. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย 185,000  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง 

โครงการวิจัยยอยที่ 2 การผลิตสารสกัดผักเชียงดาผง นาย เสกสรร วงศศิริ 135,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นาน 

60 
โครงการการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยและ
นวัตกรรม ภายใตทุนวิจัยพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาอยางมสีวนรวม 

ดร. ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ  965,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชียงใหม 

61  
โครงการการพัฒนาหองความดันลบที่มีระบบควบคุมสภาวะอากาศ
และบำบดัสารมลพิษทางชวีภาพในอากาศ 

  320,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่1 การออกแบบและสรางหองความดันลบตนแบบที่มี
ระบบควบคุมสภาวะอากาศ 

นาย นาวี นันตะภาพ 320,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

62 โครงการระบบโดรนรับสงอัจฉริยะสนับสนุนเมืองแหงอนาคต ผศ. ศิระพงศ ลือชัย  320,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

63 
 
  

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตใยไหมสีทอง สำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกหมอนเลี้ยงไหม บานปาเลา 

ผศ.ดร. วิโรจน ปงลังกา  320,000 วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่1 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเลี้ยงไหม
สำหรับการผลิตใยไหมสีทอง 

ผศ.ดร. วิโรจน ปงลังกา 165,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

โครงการยอยที ่2 การพัฒนาโซคุณคาเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติ
กสกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงหมอนไหมสูเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อ
ความยั่งยืนสูชุมชน 

นางสุจิตตา หงษทอง 77,500  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคจากใยไหมสทีอง
ของจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

นางณิชพัณณ ปตินิยมโรจน 77,500  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน โครงการการวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
นวัตกรรมโดยใชกระบวนการสะตีมศึกษาสำหรับสรางมูลคาเชิงรุกบน
ฐานทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมลานนา 

ผศ.ดร. นพพร พัชรประกิติ  2,000,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชียงใหม 

โครงการผลของกระบวนการหมักดองตอการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและเคมีของผักกาดเขียวปล ี

นส.  โบว ถิ่นโพธ์ิวงศ 50,000  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

โครงการการพัฒนาศูนยจำหนายสินคาชุมชนแมสา เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนใหพึ่งพาตนเองอยางยัง่ยืน 

นาย สุรัตน ยาสิทธ์ิ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการการทองเที่ยวแบบหรูหรา: การศึกษาผลิตภัณฑและบริการที่
มีมูลคาสูงในจังหวัดเชียงใหม 

นาย วรัญญคมน รัตนะมงคลชัย 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการนวัตกรรมภาษาเพื่อการพัฒนากลวิธีการสื่อสารเชิงวัจน
ปฏิบัติศาสตรสำหรับกลุมอาชีพผูใหบริการในบริบทวิถีชีวิตปกติใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

นส.  ศลิษา เศวตนันทน 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการการสรางสรรคผลงานประติมากรรม “นางสีเวย” จากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดตามอน อำเภอลอง จังหวัดแพร 

นส.  ธัญญารัตน ทองใจ 50,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการการออกแบบเกมสงเสริมการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการจับคู
สำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับกลาง 

นส.  สิริกานต มีธัญญากร 50,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการการพัฒนาเคร่ืองปนดินเผาและออกแบบลวดลายดวยอัต
ลักษณลานนาจังหวัดเชียงใหม สำหรับบานเหมืองกุง 

นาย ทวีศักด์ิ แสนสงา 50,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 

โครงการการตอบสนองของลักษณะฝนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทย 

นส.  อรอุมา เมธาเกษร 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการการศึกษาฉนวนกันเสียงจากวัสดุผสมของเศษเหลือใชจากการ
บริโภค 

นส.  หฤทยั ลองกุลบุตร 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงใหม 

โครงการการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเพื่อประชุมและศึกษาดูงาน
สำหรับชุมชนทองเทีย่วบานปงไคร อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

นส. จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการ
ผาทอมือสูตลาดตางประเทศของกลุมปกาเกอะญอ จังหวัดลำพูน 

นส. เกิดศิริ ชมภูกาวิน 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการศึกษาผลกระทบของการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม
ตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 

นายทศพร ไชยประคอง 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการการวิเคราะหพฤติกรรมการดัดของคานที่ทำจากวัสดุรูพรุน
โดยการพิจารณาตำแหนงพื้นผิวสะเทิน 

นายศราวุธ เรือนศรี 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการการหาเกณฑปจจัยจากพฤติกรรมและทัศนคติของผูโดยสาร 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนสงรถโดยสารสาธารณะ ในจังหวัด
เชียงราย 

นส. หฤทยัรัตน จันตะคาด 50,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

โครงการการเสริมสรางความเปนพลเมืองดิจิทัล สำหรับเยาวชนกลุม
เสี่ยงตอการกระทำความผิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ในจังหวัดเชียงราย 

นส. ปองสุข ศรีชัย 50,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงราย 

โครงการรูปแบบการสื่อสารเพื่อสรางทีมงานในองคกรสูความเปนเลิศ
ในธุรกิจโรงแรมที่ประสบความสำเร็จ จังหวัดเชียงราย 

นส.  วรรธนะรัตน ไชยวงศ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการการจัดการองคความรูดานการผลิตโคเน้ือขุนเพื่อถายทอดสู
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงโคเน้ือขุน 

ดร. ก่ิงกาญจน ปวนสุรินทร 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลคาทางการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปจกั
สานจากไมไผ ของวิสากิจชุมชน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นส. ณฐมน ทรัพยบุญโต 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้ือหาการตลาด
ดิจิทัลการทองเที่ยววิถีใหม สำหรับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย 

นส. ณัฐรกานต คำใจวุฒ ิ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการกลยุทธการสรางขีดความสามารถทางการทองเทีย่วในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

นาย ศิริศักด์ิ ศักด์ิศิริคุณ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตาก 

โครงการความปลอดภัยของผูบริโภคผักที่รดดวยน้ำหมักชีวภาพและ
จุลินทรียสังเคราะหแสง 

ดร. ณัฏฐิรา กาวินจันทร 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการวงจรการเกิดแบคทีเรียด้ือยาและเชื้อเอสเชอริเชียโคไลด้ือยา
ที่แยกไดจากมูลสุกรตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 

นาย อรรถพล ตันไสว 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการการประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรที่ตองการปลูกขาว
ปลอดภัยโดยเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติวิภัชนัย 

นาย ปณณวิช คำรอด 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565 
 
 

 
2 - กลุมงานบริหารงานวิจัย  | 128  

ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมดวยวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบหลายโมดูลบน
ฐานขอสอบโทอิคเสมือนจริง 

นส.  อุนอารี ตลาดเงิน 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการการประยุกตใชคาร?บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
และซังขาวโพดในการเคลือบผิวมะม?วงน้ำดอกไมสีทองเพื่อการ
สงออกในเขตจังหวัดพิษณุโลก 

ดร. สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชงิวิถีชีวิตในชนบท สำหรับ
ผูประกอบการขนาดเล็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นส.  ปวีรัฐ ภักดีณรงค 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร พิษณุโลก 

โครงการการออกแบบและทดสอบเคร่ืองหยอดกลานาโยนควบคุม
อัตโนมัติ 

นาย บุญฤทธ์ิ สโมสร 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก 

โครงการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับการเตรียมตัวเขาสูวัย
ผูสูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 

นาย วิรยะ เดชแสง 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ลำปาง 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565 
 
 

 
2 - กลุมงานบริหารงานวิจัย  | 129  

ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการการวิจัยและพัฒนาคูมือการปฏิบัติดานบัญชีและการเงิน
สำหรับกองทุนหมูบานทองเทีย่วเชิงนิเวศน 

นางศุภลักษณ จงชานสิทโธ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการขาวกลองงอกเสริมโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับผูสูงอาย ุ นาง นส. ปศนีย กองวงค 50,000  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ลำปาง 

โครงการรูปแบบการบริหารการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ โอทอป กลุมน้ำพริกแกงใน อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

นาง ธนีนุช เร็วการ 50,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงราย 

โครงการการวิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมโดย
ใชกระบวนการสะตีมศึกษาสำหรับสรางมูลคาเชิงรุกบนฐานทุน
ทรัพยากรและวัฒนธรรมลานนา 

นาย สุริยนต สูงคำ 350,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา เชียงใหม 

ศิลปะจัดวางสื่อประสมจากตุง 12 นักษัตรลานนา ในจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อกระตุนจินตนาการและการรับรูคุณคาสุนทรียลานนารวมสมัย 

นาย เปศล อัศวปรมิตชัย 50,000  ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

การทดสอบประสิทธิภาพในการจดจำภาพตัวเลขมิเตอรน้ำดวยการ
เรียนรูเชิงลึกบนอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

นาย ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล 50,000  วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม 

65 

โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ดวยกระบวนการนวัตกรรมเชิงรุกแบบเปด รวมกับเครือขาย
พันธมิตรจตุรภาคี 

นายตะวัน วาทกิจ  1,150,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชียงใหม 

66 
 
  

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการบูรณา
การเครือขายความรวมมือระหวาง ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม 

ดร.นวรัตน พรหมอุปถัมภ  400,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 

โครงการยอยที ่1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังขอมูลดานการ
ทองเที่ยวเชิงสขุภาพผานเครือขายความรวมมือ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 

นาย ประเสริฐ ลือโขง 140,000  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม 

โครงการยอยที ่2 รูปแบบนันทนาการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ผูสูงอายุบนฐานชีวิถีชีวิตใหมในจังหวัดเชียงใหม 

ผศ.ดร.บุษบา ชมิดท 130,000  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565 
 
 

 
2 - กลุมงานบริหารงานวิจัย  | 131  

ลำดับ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ งปม.คก.ยอย งปม.รวม คณะ พื้นที่ 

โครงการยอยที ่3 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ดานสุขภาพเพื่อรองรับพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายใุนจังหวัด
เชียงใหม 

ดร.นวรัตน พรหมอุปถัมภ 130,000 24,000,000 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร เชียงใหม 
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3 - กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 งานสนับสนนุและสงเสริมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ข้ันกล่ันกรอง
คำของบประมาณ ประจำป 2566 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน  - 
 ผลลัพธของโครงการ 

ดังแสดงในตาราง  
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ตารางแสดง จำนวนคำของบประมาณเพื่อสนบัสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ข้ันกลั่นกรองคำของบประมาณ ประจำป 2566 

 

ลำดับท่ี 
สังกัด  
(เขตพื้นท่ี / คณะ) 

จำนวนโครงการ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 

1.  เชียงราย 7 3,030,636 

2.  ตาก 25 9,041,752 

3.  นาน 3 1,248,742 

4.  พิษณุโลก 5 2,276,090 

5.  ลำปาง 9 4,302,729 

6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 7 2,919,879 

7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 9 4,451,678 

8.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 7 2,160,000 

9.  คณะวิศวกรรมศาสตร 13 6,449,412 

10.  คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 21 7,718,812 

11.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 21 8,469,800 

12.  
แผนดานการบริหารความเขมแข็งระบบงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

1 แผนงาน 2,740,500 
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(เขตพ้ืนท่ี / คณะ)

เชียงราย

ตาก

น่าน

พิษณุโลก

ลําปาง

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แผนด้านการบริหารความเข้มแข็งระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0 5 10 15 20 25 30

จํานวนโครงการ
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การจัดทำแผนงานและขอเสนอโครงการวิจัยภายใตงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund) ประจำป 2567 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน - 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. เกิดกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. มีจำนวนโครงการท่ียื่นขอรับการสนับสนุนท้ังส้ิน 136 โครงการ 

3. งบประมาณรวม 72,224,071 บาท รายละเอียดดังนี้ 

Research & Innovation for LANNA BCG 

 

กรอบวิจัย แผนงานท่ี 

สังคมสูงวัย สุขภาพ และ
เครื่องมือการแพทย 

1. การวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
2. การสนับสนุนและสงเสริมผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาของตนเองและ

พัฒนาชองทางการสรางรายไดใหแกผูสูงอายุ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดถึงเครื่องมือการแพทย

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมสมัยใหม วัสดุ 
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน ดานอุตสาหกรรมแหงอนาคต  ไดแก 
เทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุ และพลังงานท่ีสะอาด เพื่อลดการพึ่งพา
จากตางประเทศ 

5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเขาสูสังคมท่ีมีการผลิตและบริโภคท่ี
รับผิดชอบและยั่งยืน ใชทรัพยากรและวัตถุดิบอยางรูคุณคา การ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เศรษฐกิจฐานราก การคา
ชายแดน และธุรกิจรูปแบบใหม 

6. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และผูประกอบการสำหรับสงเสริม
เศรษฐกิจการคาชายแดน หรือ ธุรกิจรูปแบบใหม 

7. การพัฒนาเครือขายการคาระหวางผูประกอบกการ 
วิทยาศาสตร เกษตร อาหารและ
สมุนไพร 

8. การพัฒนาโภชนาการท่ีเหมาะสมสำหรับคนในแตละชวงช้ันวัย 
9. การผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 
10. การตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 
11. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนา

ผูประกอบการดานเกษตร อาหารและสมุนไพร 
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สรางสรรคและการทองเท่ียว 

12. การสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการการทองเท่ียว 
13. การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจฐานทุนทางวัฒนธรรมท่ีสราง

ผลกระทบตอการพัฒนาสังคม 
14. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ เพิ่มพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการเศรษฐกิจสรางสรรค 
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กรอบวิจัย แผนงานท่ี 
ระบบนิเวศนวิจัยและนวัตกรรม 
งานวิจัยสูงานประจำ 

15. สรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการพัฒนา
สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือระบบสนับสนุน
กระบวนการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

16. การวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานประจำ 
17. รูปแบบการพัฒนาระบบและกลไกนวัตกรรมพาณิช การวิจัยสู

การตลาด 
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

18. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดี ลดความ
เหล่ือมล้ำและความยากจน สรางโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกประชาชนในพื้นท่ีต้ังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

19. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการราย
ใหม ธุรกิจขนาดจ๋ิว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นท่ีต้ังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

การวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตรพระราชา 

20. การวิจัยและพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชา 

 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบวิจัยรวมกับผูบริหารคณะ เขตพื้นท่ี 

2. จัดทำกรอบวิจัย 

3. ประชุมช้ีแจงกรอบวิจัยแกนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

4. จัดทำระบบเพื่อรับขอเสนอโครงการวิจัย 

5. ประชุมเพื่อกล่ันกรองขอเสนอภายในกอนเบ้ืองตน 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนโดยผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

7. จัดทำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหสมบูรณข้ึน 

8. นักวิจัยแกไขงานวิจัยตามท่ีไดรับขอเสนอแนะ กอนจะจัดสงในระบบ NRIIS 

9. จัดทำแผนบริหารความเขมแข็งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ภาพแสดง กรอบวิจัยและแผนงานวิจัย 
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ภาพประกอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ทุนวิจัยภายนอก (Strategic Fund : SF) 
สำหรับนักวิจัย มทร.ลานนา 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน  - 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. มีนักวิจัยท่ียื่นขอเสนอโครงการวิจัยจำนวนท้ังส้ิน 167 โครงการ 

2. งบประมาณท่ียื่นเสนอรวม 625,313,097 บาท (หกรอยยี่สิบหาลานบาทสามแสนหนึ่งหมื่น

สามพันเกาสิบเจ็ดบาทถวน) จำแนกตามแหลงทุน ดังนี ้
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คณะกรรมการกล่ันกรอง สคช. (ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(บพค.)

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สปอว.)

มูลนิธิโครงการหลวง
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จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
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ลำดับท่ี แหลงทุน จำนวน
โครงการ 

1.  คณะกรรมการกล่ันกรอง สคช. (ผานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 

2 

2.  สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย 3 
3.  เครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 6 
4.  กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 5 
5.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 1 
6.  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ (บพข.) 
43 

7.  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) 40 
8.  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคนและทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) 
14 

9.  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต วิจัยและนวัตกรรม 
(สปอว.) 

1 

10.  มูลนิธิโครงการหลวง 2 
 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม   
1. ประชาสัมพันธทุนวิจัยภายนอกใหกับนักวิจัยผานชองทางกลุมไลน จดหมายอิเลคทรอนิค อีเมล 

แกหนวยงานภายใน 

2. จัดเวทีพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและจัดเวทีช้ีแจงกรอบการเปดรับขอเสนอโครงการแหลงทุน

และรวมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยกับนักวิจัย ตลอดถึงสนับสนุนขอมูลประกอบการพัฒนา

ขอเสนอโครงการ 

3. รับรองขอเสนอโครงการในระบบ NRIIS 
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รูปภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพประกอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 

 
3 - กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  | 145  

งานสงเสริมและพัฒนากลุมวิจัย 

 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ :  
โครงการศูนยความเปนเลิศฯ ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน    
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม  

ดังแสดงในตาราง 
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ตาราง ขอมูลศูนยความเปนเลิศฯ ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

ลำดับ ช่ือศูนย/หนวยวิจัย สังกัด หัวหนาศูนย 

1 หนวยวิจัยและพัฒนาดานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สุรพล  ใจวงศษา 
2 หนวยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.ภาคภูมิ  จารุภูมิ 
3 หนวยวิจัยระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy System Research Unit) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดร.ธีระศักด์ิ  สมศักด์ิ 
4 หนวยวิจัยและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.พินิจ  เนื่องภิรมย 
5 หนวยวิจัยและพัฒนากำลังคนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.ปริดา  จ๋ิวปญญา 
6 หนวยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยรวม ระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา 

7 หนวยวิจัยสนามไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รศ.ดร.พานิช อินตะ 
8 ศูนยความเปนเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผูประกอบการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม 
9 ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมชีววิถี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รศ.ดร.มาลี  ต้ังระเบียบ 
10 หนวยวิจัยและพัฒนาลานนาสรางสรรคและนวัตกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร รศ.ไพบูลย  หลาสมศร ี
11 ศูนยความเปนเลิศการพัฒนาศักยภาพดานบริหารธุรกิจและการเปน

ผูประกอบการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา 
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งานพัฒนางานวิจัยรวมกับนักวิจัยและเครือขาย 

 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใตทุนวิจัยพื้นฐาน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาอยางมีสวนรวม 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน  965,000 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม จะประกอบไปดวยการเนื้อหาดานการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดานการเงิน ระเบียบ

การเบิกจายและการวางแผนการดำเนินงาน มีนักวิจัยผานกระบวนการ รวม 30 คน 

2. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนกลาง เนื้อหาหลักจะเนนการพฒันาศักยภาพดานการกำหนด

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาตนเองในเสนทางนักวิจัยสายอาชีพและการเติบโตทางวิชาการ 

มีนักวิจัยผานกระบวนการ รวม 30 คน 

3. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานการเผยแพรผลงานการวิจัย โดยเนื้อหาหลักเปนการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยใหมีขีดความสามารถดานการจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม   
1. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมและรุนกลาง   

2. จัดทำคูมือนักวิจัย   

3. จัดทำส่ือเคล่ือนไหว ถอดบทเรียนประสบการณดานงานวิจัยของนักวิจัย   

4. จัดทำเวทีสังเคราะหขอมูลดานการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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ตัวอยางสื่อเคลื่อนไหว 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การวิจัยและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมโดยใชกระบวนการสะตีมศึกษาสำหรับสราง
มูลคาเชิงรุกบนฐานทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมลานนา 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน  350,000 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. การจัดประชุมรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน จำนวน  ประกอบดวย 

1.1 ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 โครงการ 

/ ผูทรงคุณวุฒิภายใน รวม 3 ทาน 

1.2 ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงราย  จำนวน 8 โครงการ 

/ ผูทรงคุณวุฒิภายใน รวม 3 ทาน 

1.3 ครั้งท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จำนวน 9 โครงการ / ผูทรงคุณวุฒิภายใน รวม 3 ทาน 

1.4 ครั้งท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 8 โครงการ / ผูทรงคุณวุฒิ ภายใน รวม 5 ทาน 

2. การจัดเวทีสังเคราะหองคความรูดานงานวิจัย มีผูเขารวมจำนวน 50 คน 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม  
1. ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการวิจัยยอย ภายใตแผนงานวิจัยหลัก ใหมี

การจัดเวทีรายงานความกาวหนาการดำเนินงานของโครงการ โดยกำหนดใหมี

ผูทรงคุณวุฒิภายใน เปนผูพิจารณา 

2. การสังเคราะหองคความรูการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานดวยกระบวนการทาง

วิจัย กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคความรูอันเกิดจากประสบการณ

การดำเนินงานดานการวิจัยตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการวิจัย การทบทวน

สถานการณดานการวิจัยในมหาวิทยาลัย กอนท่ีจะนำไปสูการออกแบบกระบวนการ

บริหารจัดการหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานวิจัยเพื่อใหเกิดการสนับสนุนกระบวนการ

ทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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รูปภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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งานบริการวิชาการ 

 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ BCG (U2T) จำนวน 4 ตำบล 
 

 งบประมาณท่ีดำเนินงาน 420,750 บาท  
 ผลลัพธของโครงการ 

1. สินคาชุมชนไดรับการพัฒนาใหมีมูลคาสูงข้ึน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบดวย 

1.1 ไสอั่วหมูสมุนไพร 

1.2 ผลิตภัณฑเซทสมุนไพรดูแลสุขภาพ 

1.3 ผงโรยขาวจากเห็ดนางฟา 

1.4 วัสดุปรับปรุงดินจากกอนเห็ดเกา 

1.5 น้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวา 

1.6 วัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวา 

1.7 สบูสมุนไพรจากผักเชียงดา 

1.8 ชาสมุนไพรจากผักเชียงดา 

2. เกิดฐานขอมูลตำบล (Community Based Data) รวมไมนอยกวา 2,300 ขอมูล 

3. แผนธุรกิจผลิตภัณฑรายตำบล 

4. เกิดรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ เพิ่มข้ึนรอยละ 10 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม   
1. พื้นท่ีดำเนินงาน 4 ตำบล ประกอบดวย 

1.1 ตำบลสำราญราษฎร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

1.2 ตำบลแมคือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

1.3 ตำบลแมฮอยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

1.4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. ประชุมรวมกับภาคีเครือขายเพื่อทำความเขาใจและรวมวางแผนการดำเนินงาน 

3. ทำการจางงานในตำบล รวม 34 คน แยกเปน ประชาชน จำนวน 17 คน / บัณฑิตจบใหมไม

เกิน 5 ป จำนวน 17 คน 

4. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

5. พัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑชุมชน 

6. รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดทำกิจกรมรมสงเสริมการตลาด 
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รูปภาพประกอบ 
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รูปภาพ ผลิตภัณฑชุมชน 

 

  
 

ผงโรยขาวจากเห็ดนางฟา    ผลิตภัณฑเซทสมุนไพรดูแลสุขภาพ 

 

  
 

ชาสมุนไพรจากผักเชียงดา    สบูสมุนไพรจากผักเชียงดา 
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4 – กลุมงานมาตรฐานวิจัย 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 งานมาตรฐานวิจัย 
 

 ช่ือแผนงาน/โครงการ :   

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ป 2565 

 

 งบประมาณท่ีดำเนินการ 350,000 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

สรุปผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ป 2565 
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มิติคณะ 

 
 

มิติคณะ 

คณะ จำนวน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 56 
คณะวิทยาศาสตรฯ 16 
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 0 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 6 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร 5 
รวม 86 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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มิติพื้นท่ี 

 
 

มิติพื้นท่ี 

พื้นท่ี จำนวน 
เชียงใหม 25 
เชียงราย 16 
นาน 0 
ลำปาง 18 
ตาก 10 
พิษณุโลก 17 
รวม 86 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 

 งบประมาณท่ีดำเนินการ 25,750 บาท 
 

รายการ จำนวนเงิน 

หมวดคาตอบแทน 
กรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
- ประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 18 เมษายน 2565 
- ประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
- ประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 13 กันยายน 2565 

 
 

9,250 
8,250 
8,250 

รวมเปนเงิน 25,750.- 

 
 ผลลัพธของโครงการ 

ไดจัดประชุมคณะคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 3 ครั้ง 

 

 
 

พื้นท่ี จำนวน 
นาน 3 
ลำปาง 1 

รวม 4 
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สรุปผลการรับรองการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ป 2565
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รายช่ือการรับรองการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ป 2565 

 
ลำดับ ช่ือนักวิจัย สังกัด ช่ือโครงการ พื้นที่ 

1 นางสาวสุธาทิพย ไชยวงศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การเพ่ิมการใชประโยชนจากขาวโพด
อาหารสัตวใหเปนแหลงขาวโพดพลังงาน
โปรตีนสูงสำหรับเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของ
เกษตรกรรายยอยในจังหวัดนาน 

นาน 

2 นางสาวรัชนี บัวระภา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การใชวัตถุดิบดัดแปลงขาวโพดมอลต
เพ่ือเปนแหลงพลังงานโปรตีนสูงรวมกับ
ผลพลอยไดทางเกษตรจากเปลือก
ขาวโพดท่ีผานการหมักรวมกับยีสตและ
จุลินทรียแลคติก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแพะ
เน้ือในจังหวัดนาน 

นาน 

3 นายวุฒิกร สระแกว คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นวัตกรรมการผลิตอาหารหยาบจากเศษ
เหลือจากการผลิตขาวโพดอาหารสัตวใน
รูปของเปลือกขาวโพดหมัก Corn-
sactic เพ่ือใชเปนแหลงอาหารหยาบใน
สูตรอาหารท่ีมีการใชขาวโพดมอลตหมัก 
Malt-sactic เปนวัตถุดิบหลักสำหรับโค
เน้ือ 

นาน 

๔ ผูชวยศาสตราจารย 
ปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

การศึกษาการใชประโยชนไดของมัน
พ้ืนบานเพ่ือทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว
ในการเลี้ยงไกไข 

ลำปาง 
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ผลการดำเนินงาน 

 

 การสนับสนนุสงเสริมการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ 
Nation – International Conference 

 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

โครงการงานประชุมวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 12 และการประกวดส่ิงประดิษนวัตกรรมราชมงคล ครั้งท่ี 4  
ระหวางวนัท่ี 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟแกรนดโฮเทล เมืองพัทยา  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
 

 งบประมาณ 700,000 บาท 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมจัดนิทรรศการงานวิจัย 

- คณาจารยสงผลงานเขารวมนำเสนอในการประชุมวิชาการ จำนวน 21 ผลงาน 
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รายช่ือบทความเขารวมประชุมวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 12 

 
บทความระดับชาติ 

 
ที ่ เลขที่

บทความ 
หัวขอ/ชื่อเรื่อง ผูสง หนวยงาน การนำเสนอ สาขาวิชา ประเภทบทความ 

1 10820 การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำในบออนุบาลปลานิลโดยวิธ ีการ
ตกตะกอนดวยไฟฟารวมกับโอโซน 

นพพร พัชรประกิติ คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

2 10813 การประเมินฟกทองพันธุสังเคราะหใหไดผลผลิต คุณภาพทาง
กายภาพ และเคมีสูง 

จานุลักษณ ขนบดี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา สาขาเกษตรศาสตร บทความระดับชาติ 

3 10763 สหสัมพันธ และแพทโคเอฟฟเชียนทของผลผลิต องคประกอบ
ผลผลิต  และระดับโรคราน้ำคางของแตงกวา 

จานุลักษณ ขนบดี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา สาขาเกษตรศาสตร บทความระดับชาติ 

4 10706 การหาพารามิเตอรที่เหมาะสมสำหรับระบบอบแหงอัตโนมัติ 
แบบโรตาร ี

เอกรัฐ ชะอุมเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

5 10599 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับนักดนตรีใน
จังหวัดเชียงใหม 

ปวียา รักน่ิม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ 

ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 
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ที่ เลขที่
บทความ 

หัวขอ/ชื่อเรื่อง ผูสง หนวยงาน การนำเสนอ สาขาวิชา ประเภทบทความ 

6 10521 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือสุขภาพ 
กรณีศึกษา ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

อมิตตา คลายทอง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา สาขาวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม 

บทความระดับชาติ 

7 10504 การหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมการทำงาน
ของเครื่องสลัดน้ำผักสดตัดแตงชนิดผักใบดวยวิธีการออกแบบ
การทดลอง 

เดือนแรม  แพงเก่ียว คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

8 10503 การพัฒนาอัลกอรึทึมสำหรับระบบฟารมอัจฉริยะดวยโหมด
ประหยัดพลังงาน 

เดือนแรม  แพงเก่ียว คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

9 10392 การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟาดวยโปรแกรมฮารดแวรอิน
เดอะลูป 

จักรกฤษณ เคลือบวัง คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

10 10377 การพัฒนาผลิตภัณฑพาสตา (เฟตตูซิเน ) ก่ึงสำเร็จรูปจากแปง
ขาวเสริมบุกผง 

สุภาวดี แชม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา สาขาเกษตรศาสตร บทความระดับชาติ 

11 10367 ตัวแบบพยากรณเกรยสำหรับแนวโนมการติดต้ังกังหันลมเพ่ือ
ผลิตพลังงานไฟฟา 

จักรกฤษณ เคลือบวัง คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 
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ที่ เลขที่
บทความ 

หัวขอ/ชื่อเรื่อง ผูสง หนวยงาน การนำเสนอ สาขาวิชา ประเภทบทความ 

12 10365 การศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟกรณีศึกษาเสนทางรถไฟทางคู
นครสวรรค-แมสอด 

จักรกฤษณ เคลือบวัง คณะวิศวกรรมศาสตร ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

13 10305 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศโครงการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จตุพร ศิลพรชัย คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

ปากเปลา สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 

14 10280 ผลของการเสริมใบมะรุมตากแหงในสูตรอาหารตอการ
เจริญเติบโต  และอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม 

อพิศรา หงสหิรญั คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา สาขาเกษตรศาสตร บทความระดับชาติ 

15 10273 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับนักดนตรีใน
จังหวัดเชียงใหม 

ธีรภพ แสงศร ี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

โปสเตอร สาขาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร 

บทความระดับชาติ 

16 10234 การอนุรักษพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนใน
อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

ยุธนา ศรีอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร โปสเตอร สาขา
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี 

บทความระดับชาติ 
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บทความระดับนานาชาติ 
 

ที่ เลขที่
บทความ 

หัวขอ/ชื่อเรื่อง ผูสง หนวยงาน การนำเสนอ สาขาวิชา ประเภทบทความ 

17 10731 Natural Fiber-Reinforced Melamine Composites ชินานาฏ วิทยา
ประภากร 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โปสเตอร Composite 
Materials and 
Technologies 

บทความนานาชาติ 

18 10517 Effect of Solvent Types and Concentrations on the 
Bioactive Compound from Lime Peel by Low Power 
Ultrasound Assisted Extraction 

สุริยาพร นิพรรัมย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

โปสเตอร Food Innovation 
and Smart Farm 

บทความนานาชาติ 

19 10358 Effect of pulse intensity and pulse number on total 
flavonoid and biological activities of mangosteen 
pericarp extracts 

จรรยวรรธน วุฒิ
จำนงค 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ 

โปสเตอร Food Innovation 
and Smart Farm 

บทความนานาชาติ 

20 10301 Drying Kinetics Models of Mini Heat Pump Dryer for 
Slice Banana 

ไพโรจน จันทรแกว คณะวิศวกรรมศาสตร โปสเตอร Technology and 
Innovation for 
Engineering 

บทความนานาชาติ 

21 10232 Combining Ability Analysis of Yield and Physico-
Chemical Quality in Organic System of Pumpkin 
(Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) 

จานุลักษณ ขนบดี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ปากเปลา Food Innovation 
and Smart Farm 

บทความนานาชาติ 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 
The 8th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2022 
 

 งบประมาณ 500,000 บาท ใชไป 313,300 บาท (รอยละ 62.66) 
 ผลลัพธของโครงการ 

- ไดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยในระดับชาติ 120 บทความ 
และผลงานเขารวมการประกวดส่ิงประดิษฐนวัตกรรม 7 ผลงาน 

- ไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 11 หนวยงาน ไดแก 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
2. สมาคมสงเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐไทย 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. มหาวิทยาลัยแมโจ 
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 
6. มหาวิทยาลัยพายัพ 
7. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
10. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
11. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

- จำนวนผลงานงานท่ีเขารวมโครงการ 127 ผลงาน 
- ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ คาน้ำหนัก 0.2, 0.6, 0.8 

 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

1. จำนวนผลงานท่ีเขารวมโครงการ (เปาหมายของโครงการ = 200 ผลงาน) 
2. จำนวนบทความท่ีสงเขารับการพิจารณา 160 ผลงาน มีจำนวนผลงานท่ีผานการพิจารณาและ

ตอบรับเขารวมนำเสนอผลงาน 120 ผลงาน (คิดเปนรอยละ 75) แบงออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 
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- วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

- วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

- เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

- บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

- ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

- งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

- งานประจําสู่งานวิจัย
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- วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 13 บทความ 
- วิทยาศาสตร กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ 20 บทความ 
- เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร 11 บทความ 
- บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร 43 บทความ 
- ศิลปกรรม และสถาปตยกรรมศาสตร 8 บทความ 
- งานวิจัยรับใชสังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 10 บทความ 
- งานประจำสูงานวิจัย 9 บทความ 

รวม = 120 บทความ 
 

3. จำนวนผลงานท่ีสงเขารวมการประกวดส่ิงประดิษฐนวัตกรรมและผลงานสรางสรรค 9 ผลงาน มี
จำนวนผลงานท่ีผานการพิจารณาและตอบรับเขารวมการประกวดส่ิงประดิษฐฯ 7 ผลงาน (คิด
เปนรอยละ 77.78) 

 

 

 

4. จำนวนการเผยแพรผลงาน ดังนี ้
4.1) เผยแพรผลงานในเลมรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

- เลม 1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  36 บทความ (0.2) 
- เลม 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  60 บทความ (0.2) 
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4.2) เผยแพรในวารสารวิชาการ 
- วารสารสำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร (TCI-1)  2 บทความ (0.8) 

- วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม (TCI-2)  3 บทความ (0.6) 
- Journal of Science and Agricultural Technology  2 บทความ (0.1) 

4.3) เผยแพรในวารสารส่ิงประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค  7 เรื่อง (0.6) 
 

5. จำนวนผูเขารวมการประชุม (เปาหมายของโครงการ = 300 คน) 
- จำนวนเครือขายเจาภาพรวมจัดการประชุมวิชาการ รวม  11 หนวยงาน ไดแก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สมาคมสงเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

- จำนวนผูเขารวมการประชุม ไดแก ผู เขารวมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 120 คน 
ผูเขารวมประกวดส่ิงประดิษฐ 7 คน และผูเขารวมผานชองทางออนไลน ชวงพิธีเปด 771 
ครั้ง ชวงการบรรยายพิเศษ 771 ครั้ง ชวงการเสวนาวิชาการ และพิธีปด 244 ครั้ง 
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รายช่ือบทความของบุคลากรสังกัด มทร.ลานนา 

ท่ีเขารวมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 8 ประจำป 2565 

 
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

1 BA28-
20220425234356P 

ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกา : กรณีศึกษากลุมเกษตรกรบาน
หวยแมเลี่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สุวิสา ทะยะธง มทร.ลานนา เชียงราย 

2 BA28-
20220425235244P 

การพัฒนาคูมือการบัญชีตนทุนเพ่ือกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อัจฉราภรณ ชัยนันทนาพร มทร.ลานนา เชียงราย 

3 BA27-
20220425170643P 

การพยากรณความตองการฟางอัดกอนกรณีศึกษาจันทรเปง ฟารม อริสรา มะโนวรรณ มทร.ลานนา เชียงราย 

4 BA25-
20220509121719P 

การสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีร ีดอยแมสลอง จังหวัด
เชียงราย ผานเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวยมุมมอง 360 องศา 

วาที่ร.ต.หญิง มทร.ลานนา เชียงราย 

5 BA99-
20220424224116P 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล กรณีศึกษา : หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน ณัฐวุฒิ ไชยลังกา มทร.ลานนา เชียงราย 

6 BA99-
20220425023117P 

การปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินคา กรณีศกึษา รานชติุกาญจน การคา นนทวัฒน บุญผัด มทร.ลานนา เชียงราย 

7 ENG4-
20220425215319P 

ระบบควบคุมและแสดงผลโรงเพาะเห็ดของโครงการหลวงดวยการกำหนดเองผานเว็บแอปพลิเคชัน ปณต พุกกะพันธุ มทร.ลานนา เชียงใหม 

8 ENG6-
20220510105408P 

การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนที่ความชื้นในดินเพ่ือการบริหารจัดการฟารมขนาดเล็ก พินิจ เน่ืองภิรมย มทร.ลานนา เชียงใหม 
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ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

9 ENG6-
20220510181507P 

ประสิทธิภาพของหลอดไฟฟาในตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม อัฐนันต วรรณชัย มทร.ลานนา เชียงใหม 

10 ENG8-
20220425130044P 

การดูดซับสียอมผาโดยเปลือกกากกาแฟ ใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวา ภัทรา วงษพันธกมล มทร.ลานนา เชียงใหม 

11 ENG7-
20220424163001P 

กำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบ บุปผเวช พันธุศร ี มทร.ลานนา เชียงใหม 

12 AGRI99-
20220425131714J 

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมลักษณะคุณภาพทางกายภาพและเคมีของฟกทอง พันธุพืช
มรดกตกทอด “พันธุไขเนา” จำนวน 100 สายพันธุ 

จานุลักษณ ขนบดี มทร.ลานนา เชียงใหม 

13 BA30-
20220425155406P 

รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาที่ระลึกที่สงผลตอการรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
เชียงใหม 

อิศร วัจนสุนทร มทร.ลานนา เชียงใหม 

14 BA27-
20220510141933P 

พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอการบริโภคถัว่ลิสง เตชิษ สันสี มทร.ลานนา เชียงใหม 

15 BA27-
20220425154254P 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจรโดยใชบทฝกการสนทนาในชีวิตประจำวัน เกิดศิริ ชมภูกาวิน มทร.ลานนา เชียงใหม 

16 ART35-
20220504175551P 

การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น ศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 

ภาณุพงศ จงชานสิทโธ มทร.ลานนา เชียงใหม 

17 R2R40-
20220510021057P 

การใชโซเซียลมีเดียของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
ในสถานการณโควิด 19 

ตะวัน วาทกิจ มทร.ลานนา เชียงใหม 
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ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

18 R2R40-
20220510230515P 

ความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สุพิชฌาย ถาวรลิมปะพงศ มทร.ลานนา เชียงใหม 

19 BA99-
20220510132223P 

การวิเคราะหการบริหารจัดการปญหาหมอกควันในจังหวัดเชยีงใหม มิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดลอม 

ไพรพันธ ธนเลิศโศภิต มทร.ลานนา เชียงใหม 

20 ENG5-
20220425173239P 

การรักษาสมดุลของแรงดันเซลลแบบอิสระสำหรับการประจแุบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ควบคุม
แรงดันดวยหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสนชนิดที่ปรับคาได 

สันติภาพ โคตทะเล มทร.ลานนา ตาก 

21 ART35-
20220510201402J 

การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่ไดจากการตัดและสรางลวดลายดวยเครื่อซีเอ็นซีเลเซอร ชญาภา บัวนอย มทร.ลานนา ตาก 

22 SE39-
20220510122812P 

แอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” รุง หมูลอม มทร.ลานนา ตาก 

23 R2R40-
20220510185135P 

ออกแบบสรางโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ มทร.ลานนา ตาก 

24 AGRI23-
20220424212534P 

การพัฒนาผลิตภัณฑชิฟฟอนเคกจากแปงขาวไรซเบอรี่ วรรณวิมล พุมโพธิ์ มทร.ลานนา ตาก 

25 R2R40-
20220425230314P 

การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนวิชาฟสิกส ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ศินุพล พิมพพก มทร.ลานนา นาน 

26 BA29-
20220425185622P 

การสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบคุคลผูมสีวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนาน 

ขนิษฐา สุวรรณประชา มทร.ลานนา นาน 
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ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

27 BA29-
20220425221902P 

การพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน 

มินตรา ไชยชนะ มทร.ลานนา นาน 

28 BA29-
20220425231101P 

การวิเคราะหกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจากบทเพลงในภาพยนตรเรื่อง ผจญภัยแดนคำ
สาปราชินีหิมะ ภาค 1 และภาค 2 (FROZEN) 

ศิวลี ไชยคำ มทร.ลานนา นาน 

29 BA29-
20220426000505P 

การพัฒนาคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลสำหรับผูที่สนใจ ธีรวุฒิ ปงยศ มทร.ลานนา นาน 

30 BA99-
20220425184120P 

การพัฒนาคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับพนักงานรานขายของที่ระลึกในอำเภอ
เมือง จังหวัดนาน 

พรลภัส วิชา มทร.ลานนา นาน 

31 BA29-
20220425145727P 

กลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ตอรายวชิาการ
พูดในชุมชน 

จุไรรัตน สวัสด์ิ มทร.ลานนา นาน 
บริหารธุรกิจและศลิป
ศาสตร 

32 SCI20-
20220425172250P 

ความหลากชนิดของพรรณไมน้ำที่พบในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย อพิศรา หงสหิรญั มทร.ลานนา พิษณุโลก 

33 AGRI22-
20220508173042J 

ประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือของกลวยและฝรั่งที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่ว
เขียวพันธุกำแพงแสน 2 

สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน มทร.ลานนา พิษณุโลก 

34 AGRI21-
20220425222345P 

การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอดโดยใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล กฤษดา กาวีวงศ มทร.ลานนา พิษณุโลก 

35 BA30-
20220419174302P 

สำรวจความตองการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลก วิไรวรรณ แสนชะนะ มทร.ลานนา พิษณุโลก 
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ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

36 BA27-
20220424232040P 

แนวทางการจดัการผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ที่มีตอผูประกอบการ ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปวีรัฐ ภักดีณรงค มทร.ลานนา พิษณุโลก 

37 BA27-
20220425161259P 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย กลุมแมบาน
เกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร 

เนตรนภางค ทองศรี มทร.ลานนา พิษณุโลก 

38 BA27-
20220425233401P 

แนวทางการลดหน้ีของชาวนาสูงอายุในกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก สุพรรัตน ทองฟก มทร.ลานนา พิษณุโลก 

39 SCI13-
20220420113021P 

ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด คัชรินทร ทองฟก มทร.ลานนา พิษณุโลก 

40 SCI13-
20220510161239P 

ระบบการจัดเก็บขอมูลครภุัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR CODE คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

ปฏิกมล โพธิคามบำรุง มทร.ลานนา พิษณุโลก 

41 ENG4-
20220504142424P 

แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการฟารมแพะนม วิษณุ ชางเนียม มทร.ลานนา ลำปาง 

42 SCI20-
20220509210013J 

ประสิทธิภาพของเชื้อรา TRICHODERMA ASPERELLUM ตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและการเกิด
โรครากเนาแหงของกาแฟพันธุอะราบิกา 

ศิริพร อ่ำทอง มทร.ลานนา ลำปาง 

43 SCI20-
20220510205907P 

ผลของชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม
กรีนโอค 

เมทินี นาคดี มทร.ลานนา ลำปาง 

44 AGRI24-
20220421135112P 

อัตราปุยเคมีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกะเพรากระถาง สุมิตรา สุปนราช มทร.ลานนา ลำปาง 
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ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ ผูนำเสนอ หนวยงาน 

45 AGRI99-
20220510104728P 

การศึกษาวัสดุปลูกจากดินผสมที่เหมาะสมสำหรับลิ้นมังกร อิศร สุปนราช มทร.ลานนา ลำปาง 

46 BA28-
20220405141946P 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง
ออนไลนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ดารณี ใจวงค มทร.ลานนา ลำปาง 

47 BA28-
20220423065337P 

ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กรรณิการ จันทรอินทร มทร.ลานนา ลำปาง 

48 BA28-
20220425183430P 

การวิเคราะหตนทุนหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด พวงทอง วังราษฏร มทร.ลานนา ลำปาง 

49 BA27-
20220509133625P 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปป ของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

อนิตา ประดาอินทร มทร.ลานนา ลำปาง 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ประจำป 2565 
 

 งบประมาณ 300,000 บาท ใชไป 326,700 บาท 
 

ลำดับ รายละเอียด สนับสนุน (บาท) เรื่อง รวม 

1 คาลงทะเบียนระดับชาติ (1 เรื่อง/คน/ป) 2,500 108 254,900 
2 คาลงทะเบียนระดับนานาชาติ (1 เรื่อง/คน/ป) 5,000 16 71,800 
   124 326,700 

 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ประจำป 2565 ต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2565  
รวมจำนวน ดังนี้ 

- ระดับชาติ 108 ผลงาน 
- ระดับนานาชาติ 16 ผลงาน 

 
แบงออกเปน ประเภท 

- บรรยาย 102 ผลงาน 
- โปสเตอร 22 ผลงาน 
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มิติคณะ 
ลำดับ คณะ/สังกัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ บรรยาย โปสเตอร 
1 วิศวกรรมศาสตร 90 6 85 11 
2 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 8 1 8 1 
3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 8 7 6 9 
4 ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร     

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีแลพสหวิทยาการ 2 1 2 1 
6 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  1 1  

รวม 108 16 102 22 
รวมท้ังหมด 124 124 
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มิติพื้นท่ี 
ลำดั
บ 

พื้นท่ี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ บรรยาย โปสเตอร 

1 เชียงใหม 31 6 32 5 
2 เชียงราย 26 3 29  

3 นาน     

4 ลำปาง 4 4 5 3 
5 ตาก 39 2 28 13 
6 พิษณุโลก 8 1 8 1 
รวม 108 16 102 22 
รวมท้ังหมด 124 124 
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ฐานขอมูลการนำเสนอผลงาน การสนับสนุนงบประมาณแกนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำป 2565 
ต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2565 
 
ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

1 เชียงใหม วิศวกรรมศาสตร ผศ. ขวัญชัย  เอ้ือวิริยานุกูล แชทบอทภาษาไทยสำหรับการคนหา
และจองหอพักสำหรบัเฟซบุกเพจเพจ
และเฟซบกเมสเซนเจอร 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 44 
: The 44th Electrical Engineering 
Conference (EECON44) 

ชาติ บรรยาย 

2 เชียงใหม วิศวกรรมศาสตร นายมานัส  สุนันท ชุดทดสอบการวัดความชื้นในดินโดยใช
วิธีกราวิเมตริก 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 44 
: The 44th Electrical Engineering 
Conference (EECON44) 

ชาติ บรรยาย 

3 พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร นายทนงศักด์ิ  นองคง การวิเคราะหและกําหนดมาตรการ 
การใชงานเครÉืองปรบัอากาศแบบแยก
สวน 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 44 
: The 44th Electrical Engineering 
Conference (EECON44) 

ชาติ บรรยาย 

4 พิษณุโลก วิศวกรรมศาสตร วาที่รอยตรีบุญญฤทธิ ์ วังงอน การพยากรณการท าความสะอาดแผง
เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาดวยสมการ
การถดถอย 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 44 
: The 44th Electrical Engineering 
Conference (EECON44) 

ชาติ บรรยาย 

5 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. ภูมใิจ  สอาดโฉม การศึกษาผลของอุณหภูมิอากาศที่ทอ
ทางออกตอการปงกลวย โดยใชความ
รอนจากรังสีอินฟาเรดไกล 

มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ สวนภูมิภาค 
ประจำป 2564 

ชาติ บรรยาย 

6 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. สุรสิทธิ์  แสนทอน ตูเลี้ยงปลาทองอัตโนมัติโดยการแจง
เตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภฏักรุงเกา” 
ครั้งที่ 4 (ARUCON2021) 

ชาติ โปสเตอร 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

7 ลำปาง วิศวกรรมศาสตร รศ. วันไชย  คำเสน การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นน
โรงเรือนไกเน้ือแบบปดผานแอปพลิเค
ชัน 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

8 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายธวัชชัย  ไชยลังกา เครื่องหั่นวานซักมดลูก การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ โปสเตอร 

9 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายกานต  วิรุณพันธ การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลใบสบั
ยอยไมโดยวิธีการชุบแข็งเฉพาะผิวดวย
เปลวความรอน 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ โปสเตอร 

10 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายกานต  วิรุณพันธ กรณีการศึกษาความเปนไปไดในการ
ประยุกตใชเศษแกวทดแทนมวลรวม
ทราย 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ โปสเตอร 

11 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายมาโนช  นำฟู เทคโนโลยีเสมือนจริงในการศึกษา
ทาทางในการทำงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

12 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายกิตติ  วิโรจรัตนาภาพิศาล อิทธิพลของปจจัยในการขึ้นรูปตนแบบ
จากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่มีผล
ตอความแข็งทางแรงดึง 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

13 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายพิชิตร ี ทองดี การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชุบ
แข็งและอบคืนตัวเหล็กกลา SCM440 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

14 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายวุฒิชัย  หีบคำ การศึกษาผลกระทบของอัตราการไหล
สารหลอเย็นอากาศผสมน้ำที่มีตอง
สรางจุลภาคและสมบัติทางกลของ
อะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

15 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. ณรงคฤทธิ ์ พิมพคำวงศ การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงแบบกระตุนแยกดวยตัว
ควบคุมแบบอัตราการปรับตัวเปลี่ยน
แปร 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

16 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. สมนึก  เครือสอน ระบบควบคุมแผงโซลาเซลลลอยน้ำ
ติดตามแสงอาทิตยแบบหุนลอยน้ำโดย
ใชขวดพลาสติก 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

17 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายโชคชรัตน  ฤทธิ์เย็น เครื่องควบคุมและจำกัดจำนวน
นักศึกษาในการเขาหองเรียนเพ่ือ
ควบคุมการแพรระบาดโรคโควิด-19 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

18 ตาก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 

ผศ. เกรียงศักด์ิ  วัฒนวิฑูร ทฤษฏีบทการลูเขาแบบเขมของ
ขั้นตอนวิธีเบิรกแมนเอกซตราเกร
เดียนตสำหรับการแกปญหาจุดตรึงใน
ปริภูมิบานาค 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ โปสเตอร 

19 ตาก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 

ผศ. รุง  หมูลอม การพัฒนาสื่อวิดีทัศนเพ่ือ
ประชาสัมพันธประเพณีลอยกระทง
สายไหลประทีป 1,000 ดวง 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ บรรยาย 

20 ตาก วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 

นางบุณฑริก  รอดบำรุง การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ 
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบานตาก 
จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 
11 ( Phayao Research University of 
Phayao 11) 

ชาติ โปสเตอร 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

21 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. ธนพงศ  คุมญาติ ประสิทธิภาพของหุนยนตทรงตัวเมื่อ
ปรับคาออฟเซ็ตของไจโรสโคป 

การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ ประจำป 2565 

ชาติ บรรยาย 

22 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร ผศ. อนนท  นำอิน 
 

International Power Electronics 
Conference 2022 (IPEC2022) 

นานาชาติ บรรยาย 

23 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. ไพโรจน  จันทรแกว การพัฒนาระบบบำบัดควนัของเครื่อง
อบแหงกลวยน้ำวาใชพลังงานชวีมวล 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 7 ประจ าป พ.ศ. 2565 

ชาติ บรรยาย 

24 เชียงใหม วิศวกรรมศาสตร นส. จุราพรรณ  พิมูลชาติ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตรมโบราณ 

Operations Research Network 2022 
Conference (OR-NET 2022) 

ชาติ บรรยาย 

25 เชียงใหม วิศวกรรมศาสตร ผศ. วรจักร  เมืองใจ 
 

The 2022 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON2022) 

นานาชาติ บรรยาย 

266 ลำปาง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 

นายธีรวัฒน  เทพใจกาศ อิทธิพลของอัตราสวนน้ำเสาวรสผสม
ฟกขาว ชนิดและปริมาณสารกอเกิด
โฟมที่เหมาะสมตอคุณภาพของ
เครื่องด่ืมเสาวรสฟกขาวก่ึงสำเร็จรูป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 32 ประจำป 2565 (The 32nd TSU 
Conference) 

ชาติ บรรยาย 

27 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. เอกลักษณ  สุมนพันธุ เครื่องหยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติ 
ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

28 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายสุทธิพันธุ  สายทองอินทร เครื่องตรวจจับควันไฟเขตปาชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

29 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายสมคิด  สุขสวัสด์ิ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับบอ
พอพันธุแมพันธุปลานิลแดง กรณี
ตัวอยาง : ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด ตาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

30 ตาก วิศวกรรมศาสตร นายธีระ  ค้ำช ู หุนยนตสงอาหารโดยระบบนำทางดวย
โมเดลจีพเอสและระบบจัดการติดตาม
ผานเว็บแอปพลิเคชัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

31 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. ปรชีา  มหาไม ประยุกตใชตัวควบคุมแบบพีโอดีดวย
วิธีวัฏจักรสุดทายสำหรับควบคุม
อุณหภูมิภายในตูฟกไขแบบอัตโนมัติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

32 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นายจตุพร  ศิลพรชัย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับ
บริหารจัดการขอมูลฟารมไกไข ชานา
ลินฟารม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

33 ตาก วิศวกรรมศาสตร ผศ. สันติภาพ  โคตทะเล การออกแบบระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยชนิดอิสระขนาด 16 
กิโลวัตต สำหรับการใชงานในครัวเรือน 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 7 ประจำป พ.ศ. 2565 "การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือความย่ังยืนภายใตชีวิตวิถีใหม" 

ชาติ บรรยาย 

34 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นส. ชรัญญา  สุวรรณเสรีรักษ การพัฒนารูปแบบทางการตลาดของ
กลุมทอผากะเหรี่ยง อำเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 7 ประจำป พ.ศ. 2565 "การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือความย่ังยืนภายใตชีวิตวิถีใหม" 

ชาติ บรรยาย 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

35 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นส. ศิริรักษ  ยาวิราช ปจจัยสวนผสมการตลาดที่มีตอการ
ตัดสินใจใชบริการ Food Delivery 
Application ในการสั่งอาหารของ
ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 7 ประจำป พ.ศ. 2565 "การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือความย่ังยืนภายใตชีวิตวิถีใหม" 

ชาติ บรรยาย 

36 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นส. รุจิรา  สขุมณี แนวทางการพัฒนารูปแบบการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งในชุมชนของกลุม
เกษตรกรผูปลูกพ้ืชผักปลอดภัย ชุมชน
บานแมขี้มูก อำเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 7 ประจำป พ.ศ. 2565 "การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือความย่ังยืนภายใตชีวิตวิถีใหม" 

ชาติ บรรยาย 

37 ลำปาง วิศวกรรมศาสตร นายสรายุทธ  มาลัยพันธุ การออกแบบและสรางเครื่องขึ้นรูปดิน
สำหรับงานเซรามิก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 2565 

ชาติ บรรยาย 

38 เชียงใหม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกษตร 

นส. อัมพิกา  ราชคม 
 

The 39th International Conference of the 
Microscopy Society of Thailand. 

นานาชาติ โปสเตอร 

39 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นายเฉลิมชัย พาราสขุ การใชคำพูดสรางแรงบรรดาลใจ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการรับรูทัศนคติเชิง
บวกใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 "ความดี ความงาม ความจริง 
: การไตรตรองและการตีความรวมสมัย" (วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน) 

ชาติ บรรยาย 

40 เชียงใหม บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร 

นส. ณิชกุล  คำรินทร ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักสึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครศุาสตรศึกษา" 
ครั้งที่ 4 

ชาติ บรรยาย 
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ลำดับ เขตพ้ืนที่ คณะ เจาของผลงาน ชื่อเรื่องที่นำเสนอ (TH) ชื่องานประชุมวิชาการ ระดับ ประเภท 

41 เชียงราย วิศวกรรมศาสตร ผนพพูชวยศาสตราจารยนพพร  
พัชรประกิติ 

การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำในบออนุบาล
ปลานิลโดยวิธ ีการตกตะกอนดวย
ไฟฟารวมกับโอโซน 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 

ชาติ บรรยาย 
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 การสนับสนุนสงเสริมการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ 
 Journal (TCI – Scopus & ISI) 

 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

โครงการจัดทำวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อใหไดรับการยอมรับในฐานขอมูล tci  
(Journal of innovative technology research: jitr) 
 

 งบประมาณ 80,000 บาท ใชไป 46,400 บาท (รอยละ 58.00) 
 ผลลัพธของโครงการ 

- วารสารไดรับการรับรองคุณภาพวารสาร กลุมที่ 2 รับรองตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 - 
31 ธันวาคม 2567 (ประกาศเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

- ไดเผยแพรวารสารตามกำหนด ไดแก เลมปที่ 6 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 และกำหนดเผยแพรเลมปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เดือน 
ธันวาคม 2565 

- ไดสงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรองคความรูทางวิชาการดานวิจัยของบุคลากร มทร.
ลานนา 

- ไดติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิ และผูแตงจากหลากหลายหนวยงาน เกิดเครือขายดาน
งานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
ไดสงขอมูลวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เขารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูใน

ฐานขอมูล TCI รอบท่ี 4 ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565-2567 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ประกอบดวย 

- แบบฟอรมขอมูลผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ กรอกขอมูลบทความที่ดำเนินการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 ทั้งที ่ไดรับการตอบรับ (accepted) และปฏิเสธ 
(rejected) ใหครบถวน (หากบทความที่ดำเนินการในชวงดังกลาว ไมถึง 10 บทความ 
สามารถนำขอมูลของบทความท่ีดำเนินการในป 2563 มาเพิ่มได) 

- ขอมูลผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) หากวารสารของทาน
มีการใชระบบ Review ในระบบ Online Submission เชน ThaiJO ทานไมตองเตรียม
ขอมูล แตหากไมมีขอมูลในระบบ Online Submission ใหทานทำการเตรียมขอมูลผล 
Peer-review form ท่ีผูทรงคุณวุฒิไดดำเนินการประเมินต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม 
2564 ทั ้งที ่ ได ร ับการตอบรับ (accepted) และปฏิเสธ (rejected) (หากบทความท่ี
ดำเนินการในชวงดังกลาว ไมถึง 10 บทความ สามารถนำขอมูลของบทความท่ีดำเนินการใน
ป 2563 มาเพิ่มได) 

- บทความฉบับเต็มที ่เลือกโดยบรรณาธิการเพื ่อการประเมินคุณภาพ ใหทำการ zip file 
บทความ 10 บทความท่ีคัดเลือกมาจากบทความท่ีตีพิมพต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562-31 
ธันวาคม 2564 
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ผลการประเมินกลุมคุณภาพวารสารใหมเขาสูฐานขอมูล TCI ประจำป พ.ศ. 2565 ตามที่ศูนยดัชนี

การอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปดรับวารสารที่ตองการเขาสู ฐานขอมูล TCI 

ประจำป พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ) เพื ่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเขาสู

ฐานขอมูล TCI และจัดกลุมคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย TCI ไดจัดกลุมคุณภาพวารสารท่ีตองการเขาสูฐานขอมูล 

TCI ดังนี้ 

- วารสารกลุมที่ 1 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) 
และอยู ในฐานขอมูล TCI และสามารถสงขอมูลเพื ่อพิจารณาเขาสู ฐานขอมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ได 

- วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) 
และอยูในฐานขอมูล TCI 

ศูนย TCI ไดทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI ประจำป พ.ศ. 2565 

เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI ดังนี้ 

หมายเหตุ   

- ผลประเมินคุณภาพวารสารขางตนนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร ต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

- วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ผานการประเมินอยูในกลุมท่ี 2 (ตามประกาศลำดับท่ี 51) 
และไดผลิตวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม จำนวน 2  ฉบับ ดังนี ้

- เลมปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เผยแพรเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  
ท่ีเว็บไซต https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/issue/view/17437  

- เลมปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 กำหนดเผยแพร เดือน ธันวาคม 2565 อยู
ระหวางการพิจารณาบทความ (ในระบบออนไลน 10 บทความ) 

 

  

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/issue/view/17437
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยลงวารสารวิชาการประจำปงบประมาณ 2565 

 
 งบประมาณ 670,000 บาท ใชไป 368,404 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

สนับสนุนงบประมาณคาตอบแทนตีพิมพ รวม 28 บาทความ จำนวนเงิน 368,404 บาท 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

 
ลำดับ คณะ TCI Scopus & ISI รวม 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร 6 3 9 
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 9 0 9 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 5 0 5 
5 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0 0 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 0 1 
 รวม 23 5 28 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนตีพิมพ์ ปี 2565

Scopus & ISI TCI
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รายช่ือบทความ 
 
ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

1 อรไท  ครุธเวโช บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร เชียงใหม ผลกระทบการทองเที่ยวจาก
วัฒนธรรมกระแสนิยมของละครทีถ่าย
ทำในจังหวัดเชียงใหม 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม. 11(1) 
(มกราคม-เมษายน 2564). 274-
287. 

TCI1 15,000 

2 อรไท  ครุธเวโช บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร เชียงใหม ศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐเพ่ือ
สงเสริมการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพระดับนานาชาติของจังหวัด
เชียงใหม 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงราย. 16(1)  (มกราคม-
มิถุนายน 2564.) 174-195. 

TCI1 15,000 

3 อุนอาร ี ตลาดเงิน บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร พิษณุโลก Students' Perpective toward the 
Learning of an English Phonetics 
and Phonology Course and Its 
Application in English for 
Communication Development 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแม
โจ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 หนา 194-213. 
ISSN:2286-8755 

TCI1 10,000 

4 ดารารัตน ธาตุรักษ บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ลำปาง การจัดการปญหาการขาดแคลนน้ำ
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง โดยการมี
สวนรวมของชุมชนบานทุงฮางและ
บานแมจอกฟา จังหวัดลำปาง 

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ป
ที่ 12 ฉบับที่ 6 หนา 401-415 

TCI1 12,000 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

5 ดารารัตน ธาตุรักษ บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ลำปาง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในการเปนผูนำการผลิต
ขาวสายพันธุน้ำแรแจซอนเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดลำปาง 

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต ปที่ 9 ฉบับที่ 2 หนา 244-
256 

TCI2 10,000 

6 ปญจพร ศรีชนาพันธ บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ลำปาง ปจจัยตนเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง และ
แรงจูงใจที่สงผลใหเกิดการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลของประชากรใน
เขตภาคเหนือตอนบน 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง ป
ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2563 หนา 26-41 ISSN:2286-
8658 

TCI2 17,000 

7 ธิติวัฒน ตาคำ บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ลำปาง การพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ
ในหวงโซอุตสาหกรรมถั่วลสิงตาม
มาตรฐานเกษตรไทย มกษ.4702-
2557 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปที่ 14 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2564) หนา 
103-118 

TCI2 10,000 

8 พัชราภรณ หงษสิบสอง บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร นาน การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่นเพ่ือการ
จัดการขอมูลธนาคารขยะ โดยการมี
สวนรวมของชุมชนมหาโพธิ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดนาน 

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ปที่ 
8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2564) หนา 73-86 

TCI2 10,000 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

9 ธีรวรา แสงอินทร บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร พิษณุโลก วิเคราะหสมรรถนะการใชภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา ที่เรียน
หลักสูตรบูรณาการการศึกษารวมกับ
การทำงาน 

วารสารศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปที่ 13 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มถิุนายน) หนา 
265-281 

TCI2 10,000 

10 วาณิช  หลิมวานิช วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  

เชียงใหม Ring-opening polymerization of 
€-caprolactine using soluble tin 
(II) n-butoxide-L-lactide 
macroinitiators 

ChaingMai Journal of Science, 
48 (2),312-322,2021  

ISI และ 
SCOPUS 

20,000 

11 ศราวุธ  พ้ัวปอง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  

เชียงใหม S (Ñ,Y,) – terms and their 
algebraic properties”, Thai 
Journal of Mathematics 
,accepted 

Thai Journal of Mathematics 
,accepted ISSN 1686-0209 
วารสารคณิตศาสตรไทย 

ISI และ 
SCOPUS 

20,000 

12 รัชนี  บัวระภา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  

นาน ผลของการใชเมล็ดขาวโพดผานการ
แปรสภาพดวยกรรมวิธีตางกัน เปน
แหลงพลังงานในอาหารผสมสำเร็จตอ
ประสิทธิภาพการยอยสลายของเหลว
จากกระเพาะรูเมน และพลังงานที่ใช
ประโยชนไดโดยใชเทคนิคผลผลิตแกส
ใน หลอดทดลอง 

แกนเกษตร ปที่ 49 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-
ต.ค.2564) 

TCI1 10,000 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 
 

 
5 - กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา  | 192  

ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

13 นิอร สิริมงคลเลิศ
กุล 

วิศวกรรมศาสตร เชียงราย การพัฒนาแอปพลิเคชั่นติดตามผูปวย
โรคเบาหวานในชุมชน 

เวชสารแพทยทหารบก, 73(3), 
141-150. 

TCI1 15,000 

14 ครรชิต เงินคำคง วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม สาหรายลดโลกรอน วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย, ปที่ 14, 
ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคา 
2564. (in press) 

TCI1 15,000 

15 ศุภกิจ แกวดวงตา วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม สายอากาศปรับลำคลื่นแนวต้ังสำหรับ
การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง 

วิศวสาร ลาดกระบัง ปที่ 38 ฉบับที่ 
2 เมษายน-มิถุนายน 2564 หนา 1-
8 

TCI1 15,000 

16 ศุภกิจ แกวดวงตา วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม เครื่องวิเคราะหปริมาณความชื่นของ
เมล็ดพืชดวยคลื่นความถี่วทิยุ 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 
16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564 

TCI2 15,000 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 
 

 
5 - กลุมงานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา  | 193  

ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

17 ภาคภูม ิ จารุภูม ิ วิศวกรรมศาสตร เชียงใหม Enhanced electric field-induced 
strain and electrostrictive 
response of lead-free BaTio-
modified Bi0.5 
ZNa0.80K0.20)0.5TiO3 
piezoelectric ceramics 

Journal of Asian Ceramic 
Societies 

ISI/Scopus 30,000 

18 สาวิตร ี  วงศฤกษดี วิศวกรรมศาสตร ตาก PEDOT:PSS Film Preparation and 
Characterization Using 
Convective Deposition System 
Controlled by Arduino 
Microcontroller for Organic 
Photovoltaic Application 

Engineering Journal ISI/Scopus 20,000 

19 สนิท ขวัญเมือง วิศวกรรมศาสตร ตาก การออกแบบและสรางชุดฝกแมคคา
ทรอนิกสคัดแยกความสูงชิ้นงาน
อัตโนมัติ 

วารสารครศุาสตรอุตสาหกรรม พระ
จอมเกลาพระนครเหนือ ปที่ 12 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564. 

TCI2 10,000 

20 มงคลกร ศรีวิชัย วิศวกรรมศาสตร เชียงราย การใชประโยชนจากเศษกระจกใน
ผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกประสานปู
พ้ืน 

วารสารวิชาการรับใชสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา Vol 5 No 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2564 หนา 43-50. 

TCI2 10,000 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

21 เอกลักษณ สุมนพันธ วิศวกรรมศาสตร   ระบบควบคุมและการแจงเตือนการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟาภูฐานดวย
การประมวลภาพและอินเตอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง 

วารสารวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม Science Technology & 
Innovation Journal (STJI) ปที่ 2 
ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2564 

 
10,000 

22 สุชาติ จันทรจร
มานิตย 

วิศวกรรมศาสตร   Droop-free Controls of inverter-
based grnerator for use in 
systems that interconnected 
with synchronous generators 

Internation Journal of Power 
Electronics and Drive System 
(IJPEDS) 

scopus 9,404 

23 ภานุพงศ จงชานสิทโธ ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม กะลาดูดี: การสรางสรรคงาน
หัตถกรรมเครื่องประดับจาก
กะลามะพราว 

วารสารศิลปกรรมบูรพา ปที่ 24 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2564 หนา 
11-25. ISSN 0859-0880 

TCI2 10,000 

24 ภานุพงศ จงชานสิทโธ ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม แกวโปงขามบานนาบานไร ผลึกหิน
ธรรมชาติสูรูปแบบเครื่องประดับ 

วารสารสถาบันวันธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัที่ 
1(43) ปที่ 22 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563.) ISSN 1906-2044 หนา 
11-23. 

TCI2 10,000 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล คณะ เขตพ้ืนที่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานขอมูล งบประมาณ 

25 ภานุพงศ จงชานสิทโธ ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม เครื่องประดับเงินชนเผาคะฉิ่น บาน
ใหมสามคัคี : ความสวยงามในวถิีชีวิต
ของคนบนพ้ืนที่สูง 

วารสารมนุษยกับสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 2 ป
ที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
ISSN 2286-6779 หนา 51-66. 

TCI2 10,000 

26 ภัทรกร ออแกว ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม การออกแบบบรรจภุัณฑพระสกุล
ลำพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมหาวัน 

วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคล
ธัญบุรี ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

TCI2 10,000 

27 ภัทรกร ออแกว ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

เชียงใหม การออกแบบบรรจภุัณฑกระเปาจาก
เปลือกไขนกกระจอกเทศ รานปาลิตา
ไขวิจิตร 

วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคล
ธัญบุรี ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

TCI2 10,000 

28 สุรีวรรณ ราชสม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

เชียงใหม การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพการบรหิาร
จัดการกิจการกลุมอาชีพกลวยอบ 
กทบ.แมกะ 

วารสารวิชาการรับใชสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ปที ่5 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2564. ISSN: 2586-
8268. 

TCI2 10,000 

      
ยอดเงินที่ใชจริง 

 
368,404 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการ” 
 

 งบประมาณโครงการ FF2564 
 ผลลัพธของโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการ” ภายใต งบประมาณโครงการ FF2564 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2565 รูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนานักวิจัย นักวิชาการ มทร.
ลานนา ใหไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค และวิธีการตางๆ ในการเขียนบทความ และ
สามารถเขียนบทความลงวารสารวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปเผยแพรในวารสาร
หรือเอกสารวิชาการระดับชาติ 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
ผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญๆ สรุปไดดังนี ้
1. ผูเขารวมโครงการท่ีกำหนดไว จำนวน 50 คน มีผูเขารวมโครงการจริงกวา 150 คนตอวัน  

ประกอบดวย 

- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- วิทยาลัยเทคนิคนาน 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
- วิทยาลัยนวัตกรรม มทร. รัตนโกสินทร 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 

- วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
- สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
- สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

 
2. แบบประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการ เพื่อวิเคราะหขอมูล สรุปผล และนำมา

พัฒนาการจัดโครงการในโอกาสตอไป ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
17.14 ผลการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 
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- ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมโครงการ 

- ประโยชนจากการจัดโครงการ 
- ความรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีอบรมและการนำไปใชประโยชน 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ/หัวขอในการจัดโครงการ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดโครงการ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการ 
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 การเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ  
  Research Exhibition 
 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ครั้งท่ี 17 
 

 งบประมาณ 397,665 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
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การสนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

“เวทีแลกเปล่ียนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย” 
 

 งบประมาณโครงการ FF2564 
 ผลลัพธของโครงการ ผูเขารวมโครงการ 50 คน 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

“เวทีแลกเปล่ียนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย” ระหวางวันท่ี 29 – 30 มีนาคม 
2565 ในรูปแบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูพื้นฐาน และ
เสริมสรางความรูดานทรัพยสินทางปญญาใหกับบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และปฏิบัติงาน
ดานทรัพยสินทางปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการคำณวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) หลักสูตรท่ี 2 
 

 งบประมาณโครงการ FF2564    
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการคำณวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) หลักสูตรท่ี 2 
ระหวางวนัท่ี 21 – 22 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม

เพื่อใหความรูพื้นฐานดานการวัดผลลัพธทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
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งานเผยแพรผลงานวิจัย และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ในรูปแบบนิทรรศการของมหาวิทยาลัย  
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 
งานรณรงคถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวระดับประเทศ เนื่องในวันขาวและชาวนาแหงชาติ 
ประจำป 2565 
 

 งบประมาณ 180,440 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

นำเสอนผลงานวิจัยในงานรณรงคถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวระดับประเทศ เนื่องในวันขาวและ
ชาวนาแหงชาติ ประจำป 2565 ระหวางวันท่ี 2-7 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรียสมเด็จ
พระสุริโยทัย บริเวณทุงมะขามหยอง ตำบลบานใหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ :  

จัดนิทรรศการงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry การนาเสนอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

 งบประมาณโครงการ 25,000 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ  

- นักวิจัยและตัวแทนผลงานวิจัยไดรวมเผยแพร ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 
จังหวัดเชียงใหม สูสารธารณะชนท่ีมีความสนใจ ในงาน งาน FTI Expo 2022 

- จำนวนผลงานวิจัยจัดแสดง 8 ผลงาน เขารวมจัดแสดงเผยแพรผลงาน 
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

ตามที่ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีแผนจัด
แสดงนิทรรศการผลงานรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในงาน FTI Expo 2022 Shaping 
the Future Industry เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในระดับประเทศ ภายใตแนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) เพื่อขานรับ
นโยบายของรัฐบาลในการเปดประเทศ และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของอุตสาหกรรม
ไทย ระหวางวันที ๒๙ มิถุนายน ๓ กรกฎาคม ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับนักวิจัยและผูประสานงานนาผลงานเครื ่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ และ/หรือ สิ่งประดิษฐ เขารวมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายในงาน จานวน 8 ผลงาน 
ไดแก 

 
ลำดับ ช่ือผลงาน เจาของผลงาน 
1 เครื่องบาบัดนาดวยวิธีตกตะกอนทางไฟฟา  ผูชวยศาสตราจารยนพพร พัชรประกิติ  
2  เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟาสถิต  รองศาสตราจารยพานิช อินตะ  
3  เครื่องสนามไฟฟาพัลส  อาจารยชัชวาลย กันทะลา  
4  เครื่องพิมพวัสดุหนืด 3 มิติ  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ จารุภูมิ  
5  แผนไฟเบอรบอรดจากเสนใยธรรมชาติ  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ จารุภูมิ  
6  คอนกรีต และผลิตภัณฑผสมแกนเฮมพ  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ จารุภูมิ  
7  นวัตกรรมและผลิตภัณฑทางการแพทย  ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ จารุภูมิ  
8  เครื่องตนแบบบาบัดอากาศดวยจานหมุนไฟฟา

แรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต  
ผูชวยศาสตราจารยวิสูตร อาสนวิจิตร  
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ :  

งาน SMEs Research Connects 
 

 งบประมาณโครงการ 46,784 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ  

- ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

- ไดเผยแพรผลงานวิจัยในนิทรรศการงานวิจัย BCG RMUTL  
 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

งาน SMEs Research Connects ณ โรงแรม เซน็ทารา ริเวอรไซด เชียงใหม ตำบลวัดเกต อำเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2565 
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งานวิจัยนำไปใชประโยชน และงานวิจัยบริหารจัดการทุนวิจัย  
ภายใตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีภาคเหนือ 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (Tech transfer to Community) “การยกระดับผลิตภัณฑ 

ผาทอ กะเหรี่ยงบานปางิ้วดวยกระบวนการ ถายทอดเทคโนโลยี” ภายใต แผนงานการสงเสริมการนำ 

นวัตกรรมไปใช ประโยชนในพื้นท่ีเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for 

Community) 

 

 งบประมาณท่ีดำเนินการ  300,000 บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

จำนวนชุมชนท่ีมีการนำเทคโนโลยีไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
- องคความรูที่กลุมผูประกอบการไดรับ จะสามารถทำใหผลิตภัณฑจากเสนดายฝายทอมือยอมสี

ธรรมชาติของกลุมผูประกอบการมีคุณภาพ สามารถท่ีจะจำหนายและสรางรายไดใหกับชุมชน 
- วิทยากรชุมชนผูท่ีไดรับการถายทอด สามารถนำเอาองคความรูไปตอยอดขยายผลใหกับสมาชิก

ในชุมชน ทำใหองคความรูดังกลาวอยูกับชุมชนเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
- นักวิจัยผูถายทอดเทคโนโลยี ไดรับประสบการณและเรียนรูกระบวนการทำงานรวมกับชุมชน

ผูประกอบการ มีสวนรวมในการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน 

 

 
 
 

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (Tech transfer to Community)  

“การยกระดับผลิตภัณฑ ผาทอ กะเหรี่ยงบานปางิ้วดวยกระบวนการ ถายทอดเทคโนโลยี” 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

กิจกรรมการสรางผูประกอบการชุมชน (Local startups) ภายใตแผนงานการสงเสริมการนำ

นวัตกรรมไปใชประโยชนในพืน้ท่ีเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for 

Community) 

 

 งบประมาณท่ีดำเนินการ 250,000บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. จำนวนผูประกอบการชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีความพรอมในการทำธุรกิจ 

2. ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองและพัฒนาอยางยัง่ยืน 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
1. การพัฒนาทางเทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. การใหความรูและพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ ในหัวขอดังนี้ 
     - การจัดทำบัญชีตนทุนเบ้ืองตน 
     - การจัดทำภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน 
     - การดำเนินการดานการตลาดและการขาย 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการตนแบบ 
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 ช่ือแผนงาน/โครงการ : 

กิจกรรมระบบฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and 

Technology Infrastructure Databank : STDB) ภายใตแผนงานการพัฒนาบริการของอุทยาน

วิทยาศาสตร (Service Program) 

 

 งบประมาณท่ีดำเนินการ 50,000บาท 
 ผลลัพธของโครงการ 

1. เกิดการใชโครงสรางพื้นฐาน หรือองคความรูท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. สามารถตอยอดการใหบริการในแผนงานอื่น ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคได 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ไดรับงบประมาณสนับสนุนตอเนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
การเพิ่มเติมขอมูลในระบบโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดรวบรวมและนำเขาขอมูลและปรับปรุงขอมูลมีความเปนปจจุบันเพื่อรองรับการใชงาน ประกอบดวย 
ขอมูลนักวิจัย จำนวน 44 ราย ขอมูลผลงานวิจัย จำนวน 597 ผลงาน ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 
จำนวน 9 ขอมูล ขอมูลหองปฏิบัติการท่ีพรอมใหบริการ จำนวน 2 หอง รวมขอมูลท้ังส้ิน 652 ขอมูล 
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) อีกทั้งยังไดติดตามการใชงานเครื ่องมือและอุปกรณภายใน
หองปฏิบัติการท่ีไดรวบรวมไว มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการผานเว็ปไซตของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แตยังเกิดความเขาใจผิดในการนำเขาขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STDB) เนื่องจากการกดบันทึก
ขอมูลที่นำเขาเปนการบันทึกชั่วคราว จึงทำใหจำนวนการนำเขาอมูลคลาดเคลื่อนและตองบันทึกให
ถูกตองอีกครั้ง ซึ่งไดรับการแจงจากผูประสานงานอุทยานวิมยาศาสตร (แมขาย) และใหคำแนะนำท่ี
ถูกตองในการบันทึกขอมูลใหครบถวน 

 
ลำดับ
ท่ี 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หนวย KPIs ท่ีต้ังไว 
KPIs 

ท่ีสำเร็จ 

1. แผนงานพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร (Service Program) 
1. ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดาน ว และ ท (Science & Technology Databank) 
1.1 จำนวนขอมูลใหมท่ีนำเขาระบบฐานขอมูลฯ  รายการ 600 696 

1.2 
จำนวนขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงหรือตรวจ
สอบใหทันสมัย  

รายการ 600 608 

1.3 
จำนวนขอมูลหองปฏิบัติการท่ีพรอม 
ใหบริการ   

หอง 2 2 

1.4 
จำนวนการนำ STDB Banner 
ข้ันประชาสัมพันธบน Website 
ท่ีไมมีคาใชจาย  

จำนวน  
Banner 

รายงาน 
ตามจริง 

2 
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สวนท่ี 3 
การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU 

ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กับ หนวยงานในประเทศและตางประเทศ 
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จำนวนการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 

ท่ี ประเภท 

สาระสำคัญของเรื่องท่ีลงนาม (ฉบับ) 

รวม 
(ฉบับ) ดานวิชาการ ดานวิจัย 

ดานบริการ
วิชาการ/ชุมชน 

ดานการเงิน 
ดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ดานเทคโนโลยี-
ทรัพยสินทางปญญา 

1 การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ 
MOU ระหวาง มทร.
ลานนา กับหนวยงาน 
ในประเทศ 

      4 

2 การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ 
MOU ระหวาง มทร.
ลานนา กับหนวยงาน 
ตางประเทศ 

      1 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
สวนท่ี 3 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU  | 213  

รายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
…………………………………………….. 

 
การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง มทร.ลานนา กับหนวยงานในประเทศ 

 
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือการเช่ือมโยงงานวิจัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบมเพาะผูประกอบการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินการ วาดวยการขับเครื่อนระบบโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ

ของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี : ภาคเหนือตอนบน 
3. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กับ สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (FTI) 
4. ขอตกลงความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือขาย

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 14 มหาวิทยาลัย 
 

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง มทร.ลานนา กับหนวยงานตางประเทศ 
 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (RMUTL) 
และ Fukui University of Technology (FUT) และสมาคมวัฒนหัตถศิลปลานนา (LCCA) 
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การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ระหวาง มทร.ลานนา กับหนวยงานในประเทศ 
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 ช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือ :  
บันทึกขอตกลงความรวมมือการเช่ือมโยงงานวิจัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบมเพาะผูประกอบการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 
รายละเอียด 

 หนวยงานท่ีรวม MOU   
- สถาบันการศึกษา 
- หอการคา 

 
 วัตถุประสงคของ MOU 

- สงเสริม สนับสนุนและประยุกตใชผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังในภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชนในรูปแบบตางๆ เพื่อรวมกันนำองคความรูมาพัฒนาและกระตุนใหเกิด
การใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพานิชย เชิงสาธารณะและเชิงพื้นท่ี 

- สงเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ ท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตรและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 

- แสวงหาความตองการดานการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ดานการถายทอดองคความรูในรูปแบบตางๆ 

- แสวงหาโอกาสทางการตลาด ประสานงานและพัฒนาธุรกิจรวมกับผูสนใจ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูจากผลงานสวิจัยของ
สถาบันการศึกษา 

- รวมลงทุนกับหนวยงานตางๆ ในธรุกิจเทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมไทย และสงเสริมใหเกิดธุรกิจเทคโนโลยี ท้ังในประเทศและตางประเทศอยางแพรหลาย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรวมวิจัย การและเปล่ียนและเสริมสรางความรู ประสบการณ และ
เปล่ียนขอมูลทางวิชาการตางๆ รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกตใชผลงานดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครือขายดานวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานให
บรรลุตามบันทึกขอตกลงนี้ 

- บูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกระบวนการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบูรณาการและเสริมสรางขีดความสามารถ
บุคลากรของท้ังสองฝาย 

- รวมดำเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงนั้ในรูปแบบตางๆ โดยใชทรพัยากรและความสามารถตาม
ภารกิจหลักของแตละฝายใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังสนับสนุนหรือรวมกิจกรรมและการ
ดำเนินงานดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของรวมท้ังสรางโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ สรางเครือขาย
ความรวมมือ และดำเนินงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามท่ีหนวยงานท้ังสองเห็น
ควรรวมกัน 

 
 

 ระยะเวลา  
3 ป นับต้ังแตวันลงนาม 



รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา พ.ศ. 2565 
 

 
สวนท่ี 3 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU  | 216  

- วันท่ีลงนาม 9 ธันวาคม 2564 
- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง 8 ธันวาคม 2567 

 
 ผูลงนาม 

- รองศาสตราจารย ดร.อุเทน คำนาน รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางยั่งยนื 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ตัวแทนจาก หอการคา 17 จังหวัดภาคเหนือ  
- มหาวิทยาลัยเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 14 มหาวิทยาลัย 
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 ช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือ :  
บันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินการ วาดวยการขับเครื่อนระบบโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQ) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี : ภาคเหนือตอนบน 
 
รายละเอียด 

 หนวยงานท่ีรวม MOU  
กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

 วัตถุประสงคของ MOU 
- เพื่อสรางความรวมมือในการสงเสริมและขับเคล่ือนระบบโครงสรางพืน้ฐานทางคุณภาพของ

ประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในภาคเหนือตอนบน 
- เพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัย และพัฒนาบุคลากรในระบบโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ

ของประเทศ (NQI) ใหสามารถรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและ
ชุมชน ท่ีทำใหเกิดการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในภาคเหนือตอนบน" 
 

 ระยะเวลา 
3 ป นับต้ังแตวันลงนาม 

- วันท่ีลงนาม 19 เมษายน 2565 
- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง 18 เมษายน 2568 

 
 ผูลงนาม 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

- นายแพทยปฐม สวรรคปญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 ช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือ : 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (FTI) 

 
รายละเอียด 

 หนวยงานท่ีรวม MOU  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 

 วัตถุประสงคของ MOU 
- เพื่อรวมกันสงเสริมวิจัยและการพัฒนาการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

โมเดล BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-
Circular Green Economy รูปแบบการรวมดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา การ
ฝกอบรม การแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจ
สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิต นักศึกษา ไดมีโอกาสหาความรู
เพื่อเพิ่มทักษะงานดานวิศวกรรม โดยการเปดรับนักศึกษาสาขาท่ีเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขารวมโครงการฝกปฏิบัติงานรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 ระยะเวลา  
3 ป นับแตวันลงนามเปนตนไป 
- วันท่ีลงนาม 13 กันยายน 2565 
- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง 12 กันยายน 2568 

 ผูลงนาม 
- ผศ.  จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ลานนา 
- นายจักริน วังวิวฒัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
- รศ.  อุเทน คำนาน รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางยั่งยนื มทร.ลานนา 
- นายวิศณุ วิเศษสิงห เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
- ผศ. นพพร พัชรประกิติ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ลานนา 
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 ช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือ :  
ขอตกลงความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือขาย
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 14 มหาวิทยาลัย  
 
รายละเอียด 
อยูระหวางดำเนินการ 

 หนวยงานท่ีรวม MOU   
-  

 วัตถุประสงคของ MOU 
-   
-  

 
 ระยะเวลา (   ป นับต้ังแตวันลงนาม) 

- วันท่ีลงนาม   
- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง 

 
 ผูลงนาม 

-   
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รายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ระหวาง มทร.ลานนา กับหนวยงานตางประเทศ 
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 ช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือ :  
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
(RMUTL) และ Fukui University of Technology (FUT)และสมาคมวัฒนหัตถศิลปลานนา (LCCA) 
 
รายละเอียด 

 หนวยงานท่ีรวม MOU   
- Fukui University of Technology (FUT)  
- สมาคมวัฒนหัตถศิลปลานนา (LCCA) 

 
 วัตถุประสงคของ MOU  

เพื่อดำเนินการรวมมือกันในดานการศึกษาและการวิจัยท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ภายในสาขา  ท่ี
ยอมรับรวมกันได จะมีการดำเนินความรวมมือในดานตางๆ ดังตอไปนี้: 

- โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร/การฝกงาน 
- โครงการวิจัยและพัฒนารวม 
- โปรแกรมการสอนภาษามืออาชีพ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
- หลักสูตรรวมระดับปริญญาและประกาศนียบัตร 

 ระยะเวลา  
- วันท่ีลงนาม 12 พฤษภาคม 2565   
- วันท่ีส้ินสุดขอตกลง 
 

 ผูลงนาม 
- Asst. Prof. Dr. Jutturit Tongporn, Acting President, Rajamangala University of 

Technology Lanna. 
- Prof. Dr. Tomoyuki Kakeshita, President, Fukui University of Technology, Japan 
- Ms. Luxmee Srisomphetch, President, Lanna Culture & Craft Association. 
- Dr. Surapon Chiwongsar, Lecturer, Rajamangala University of Technology 

Lanna. 
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4 - รางวัลท่ีไดรับของบุคลากร ระดับชาติและนานาชาติ 
 
4-1 สรุปรางวัลท่ีไดรับของบุคลากร ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ลำดับท่ี รางวัล ระดับชาติ รางวัล ระดับนานาชาติ 

1 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายไดรับรางวัลระดับ Gold รางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐระดับโลก 
DAVINCI 2022 

   
   
   

 
- ระดับชาติ  จำนวน 1 ผลงาน   
- ระดับนานาชาติ  จำนวน 1 ผลงาน   
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4-2 รายละเอียดรางวัลท่ีไดรับของบุคลากร ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ลำดับท่ี ช่ือรางวัล ช่ือผูท่ีไดรางวัล รายละเอียดของรางวัล 

1 รางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐระดับโลก DAVINCI 2022 

1. รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ  
2. ดร.ลชินี ปานใจ 

รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ  
ดร.ลชินี ปานใจ ชนะการประกวดไดรับรางวัลเหรียญ
ทองเกียรติยศ จากผลงานนวัตกรรมการวิจัย BRIXTER 
: The Art of Mastering Coffee Brix กระบวนการ
ผลิตกาแฟใหมลาสุด! 
ในงานประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐระดับโลก 
DAVINCI 2022 (The Third AII American 
DAVINCI International Innovation and 
Invention Expo ) 
ณ Southern Utah University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2565 

2 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายไดรับ
รางวัลระดับ Gold 

1. จานุลักษณ ขนบดี  
2. ภัทราภรณ ศรีสมรรถการ  
3. ชัยวัฒน พงศสุขุมาลกุล  
4. และพรพนา จินาวงค 

ผลงาน “การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพนัธุ
ไขเนานาน” ใน งานประชุมวิชาการนวัตกรรม
การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 1. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (นำเสนอภาคบรรยาย, 
กำลังตีพิมพ) 
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คณะผูจัดทำ 
 
ปรึกษา 
ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ ผูอำนวยการ 
ดร.ธีระศักด์ิ  สมศักด์ิ รองผูอำนวยการ  
ผศ.ดร.วาท่ีรอยตรีทนงศักด์ิ  สัสดีแพง รองผูอำนวยการ   
ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผูอำนวยการ   
 
ขอมูล 
งานบริหารท่ัวไป 
นางมาลี  จินดาแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำนาญการ 
นางเสาวลักษณ  วชิรนคร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสุคนธ  วงศหาญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารวิจัย 
นายพิศาล  หลาใจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวรัตนา ไชยคต เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
นางประภา  สนั่นกอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายสุริยนต  สูงคำ เจาหนาท่ีวิจัย 
งานมาตรฐานวิจัย 
นายดอน  วิละคำ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายอมรทัติ  ขันแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
นางสาวสรรคศิริกุล  พยอมแยม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางพลอยภิญญา  สุภาพรเหมินทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวณิชกมล  โพธิ์แกว นักจัดการงานวิจัย 
 
ออกแบบและจัดทำรูปเลม 
นางสาวณิชกมล  โพธิ์แกว นักจัดการงานวิจัย 
 
เผยแพรโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) 
98 หมู 8 ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 
เว็บไซต : https://rdi.rmutl.ac.th/ 
  



 


	๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

