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แหล่งทุนวิจัย

ปฏิิทินทุนวิจัยงบประมาณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ปฏิิทินทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน พ.ศ.2562

ปฏิิทินทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก

รายงานผลการดำาเนินงาน

- ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์

          ส่วนบริการงานวิจัย เปิดตัว RE-NEWS  ฉบับแรกในเดือน 

กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารข่าวสารด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร    

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 6 โดยขอน�าเสนอประเด็น

เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย ปฏิทินทุนวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 และปฏิทินทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และ 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย และฉบับนี้ยังได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานของ

หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  

ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจ�าปี พ.ศ.2559

               กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร RE-NEWS 

จะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดข่าวสารด้านการวิจัย 

รวมไปถึงความส�าเร็จของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังผู้ติดตาม

หรือผู้ที่สนใจ โดยท่านสามารถติดตามข่าวสาร RE-NEWS ของเราผ่าน

ทางเว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย หรือ Facebook ของส่วนบริการ      

งานวิจัยได้ที่ www.facebook.com/RS.MFU/  ในทุกๆ รายเดือน

ขอบคุณทุกๆ ท่านส�าหรับการติดตาม RE-NEWS                                        

RE-NEWS TEAM

- หน่วยวิจัย จุลินทรีย์ในระบบทางเดิน

  ทางอาหารมนุษย์

- หน่วยวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

- กลุ่มวิจัย เทคโนโลยีเครื่องสำาอางสีเขียว

- กลุ่มวิจัย เครื่องสำาอางสมุนไพร

  และเวชสำาอาง

- กลุ่มวิจัย วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านโลจิสติกส์

   และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา 

       รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

บรรณาธิการ 

       นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์

ผู้จัดทำา

       นายอนิรุต พร้อมสุข

ส่วนบริการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-916387, 6358, 6389

โทรสาร 053-916359

E-mail : research@mfu.ac.th

https://www.facebook.com/RS.MFU
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       หมายถึง เงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย เช่น

   1.1 ทุนนักวิจัยใหม่ 

        สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท 

        เงื่อนไขเป็นไปตามข้อก�าหนด มฟล.

   1.2 ทุนพัฒนานักวิจัย 

        สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท 

         เงื่อนไขเป็นไปตามข้อก�าหนด มฟล.

   1.3 ทุนสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย 

        ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง รายละเอียดทุน

        เป็นไปตามประกาศฯ มฟล.

   การด�าเนินงานวิจัยอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 

เงินอุดหนุนการวิจัยโดยมีส่วนบริการงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานด�าเนินการตาม ระเบียบฯ  

1  ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 หมายถึง เงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาจัดสรร

จากรัฐบาลเป็นรายปี  โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบ

ประมาณไว้ล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น  จะใช้เงินอุดหนุนการวิจัยใน

ปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560) ส�านักวิชา/หน่วยงาน จะต้องเสนอ

โครงการมายังส่วนบริการงานวิจัย ช่วงเดือน กันยายน 2559 เพื่อสรุปผลและส่งขอ

โครงการวิจัยของบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยช่วงเดือนตุลาคม 2559 โดยโครงการวิจัยที่เสนอขอตั้งงบประมาณ

แผ่นดินนั้น จะต้องเสนอไปยังส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ท�าหน้าที่ประเมิณคุณภาพและคัด

สรรโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายชาติ ตรวจสอบความซ�้าซ้อน เพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าสูงสุด ผลการประเมินและตรวจสอบจาก วช. จะถูกส่งไปยังส�านักงบ

ประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการใช้เงินอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผลผลิต 

ผลลัพธ์ ที่ได้จากโครงการวิจัยและจะมีผลต่อการได้รับจัดสรรวงเงินทุนอุดหนุน

การวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในแต่ละปี 

 การด�าเนินงานวิจัยอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 

เงินอุดหนุนการวิจัย โดยมีส่วนบริการงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน

ด�าเนินการตามระเบียบฯ  

2. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 

แหล่งทุน

หมายถึง เงินอุดหนุนการวิจัยที่แหล่งทุน  นอกมหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย

3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐ ผ่านหน่วยงานผู้ให้ทุน เช่น 

     - ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     - ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) 

     - ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     - ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

     - ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

     - ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

     - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

3.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ เช่น  กระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน มูลนิธิ หรืออื่นๆ

3.4 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ

     การด�าเนินงานวิจัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แหล่งทุนภายนอกนั้นๆ ก�าหนด

ตามที่ระบุ  ในสัญญารับทุนวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้รับทุน จะต้องด�าเนินการตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการด�าเนินงานวิจัย กรณีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกด้วย 

3. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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มี.ค.61พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61

1 ก.ย. 60 (อาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข ที่ลงนามแล้ว พร้อมบันทึกนำาส่ง)

24 ก.ค. - 11 ส.ค.60 (คณะอนุกรรมการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้นักวิจัยนำาเสนอต่อ คณะอนุกรรมการ)

17 ก.ค. 60 (สำานักวิชา ส่งเอกสารให้ ส่วน’วิจัย)

1 มิ.ย. 60 (ส่วน’วิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย)

27 มิ.ย. 60 (ส่วน’วิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ DRMS. เพื่อบริหารจัดการโครงการวิจัย”)

1 - 30 มิ.ย. 60 (อาจารย์ จัดทำาข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลผ่านระบบ DRMS. เสนอ คกก.วิจัยสำานักวิชา)

21 ส.ค. 60 (ส่วน’วิจัย แจ้งผลการพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ DRMS.)

21-31 ส.ค. 60 (อาจารย์ กรอกข้อมูล ฉบับแก้ไข เข้าระบบ DRMS. และพิมพ์ข้อเสนอโครงการ เสนอคณบดีลงนาม)

15 ก.ย. 60 (ส่วน’วิจัย ประกาศผลการพิจารณา)

8-22 ก.ย. 60 (ส่วน’วิจัย จัดทำาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย)

25-27 ก.ย. 60 (อาจารย์ ลงนามในสัญญาฯ ณ ส่วน’วิจัย)

1 ต.ค. 60 (เริ่มดำาเนินโครงการวิจัยตามสัญญาฯ)

ปฏิทินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ : สำาหรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย

1. ทุนนักวิจัยใหม่ ไม่เกิน 100,000 บาท 

   2. ทุนพัฒนานักวิจัย ไม่เกิน 200,000 บาท 

   3. ทุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์ฯ วิจัย

   4. ทุนวิจัยเชิงประเด็น (Programme Based)

2561
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

เม.ย.61
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มี.ค.61 เม.ย.61พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61

1 -30 มิ.ย. 60 (ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย)

1-15 ก.ค. 60 (คกก.วิจัยสำานักวิชา/หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาและจัดลำาดับความสำาคัญ)

15-31 ก.ค. 60 (นักวิจัย กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือรายงานความก้าวหน้า(โครงการต่อเนื่อง) ผ่านระบบ NRMS.)

1 ส.ค. 60 (สำานักวิชา/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารให้ ส่วน’วิจัย)

1 ส.ค.-14 ก.ย. 60 (ส่วน’วิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ประสานอาจารย์ เพิ่มเติม/แก้ไข ถ้ามี)

15 ก.ย. 60 (ประชุม คกก.ส่งเสริมฯ เพื่อพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญ)

16-30 ก.ย. 60 (ส่วน’วิจัย ดำาเนินการตามขั้นตอนการยื่นของบประมาณ และยืนยันข้อมูลผ่านระบบ NRMS.)

15 ต.ค. 60 (ส่วน’วิจัย ส่งเอกสารต้นฉบับให้ วช.)

ปฏิทินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      งบประมาณแผ่นดิน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 7



สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
1. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

2. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกำ�หนดเรื่อง

3. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเร่งด่วน

4. ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

6. ทุนอุดหนุนก�รวิจัยโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�ง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

7. ทุนอุดหนุนก�รวิจัยประเภทโครงก�รคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ(ไทย-ญี่ปุ่น):ทำ�วิจัยในประเทศไทยเท่�นั้น

8. ทุนวิจัยระยะย�วสำ�หรับนักวิจัยรุ่นเย�ว์

9. ทุนอุดหนุนก�รวิจัยและพัฒน�ระบบพฤติกรรมไทย

10. ทุนก�รวิจัยจ�ก National Institutes of Health (NIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริก�

11. ก�รเสนอผลง�นประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับร�งวัลง�นประดิษฐ์คิดค้นประจำ�ปี

12. ก�รเสนอร�ยง�นวิจัยหรือวิทย�นิพนธ์ระดับปริญญ�เอกเพื่อขอรับร�งวัลผลง�นวิจัยประจำ�ปี

5. ทุนอุดหนุนวิจัยก�รวิจัยภ�ยใต้โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�ง ไทย-อังกฤษ, นอรเวย์, ออสเตรีย, จีน, เก�หลี, สวีเดน, อิสร�เอล, อ�เซียน

ปฏิทินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1. ทุนอุดหนุนภ�ยใต้โครงก�รสนับสนุนนักวิจัยใหม่

2. ทุนพัฒน�วิช�ชีพนักวิจัย (Career Development Awards)

3. ก�รสนับสนุนทุนวิจัยพัฒน� และวิศวกรรม(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งช�ติ, BIOTEC)

5. ทุนนักวิจัยใหม่ (กระทรวงวิทย์)

4. ก�รสนับสนุนทุนวิจัยพัฒน� และวิศวกรรม (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ, NECTEC)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนวิจัยองค์คว�มรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐ�นต่อก�รพัฒน� (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนพัฒน�นักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

4. ทุนวิจัยหลังปริญญ�เอก ของ สกว.-NRC

5. ทุนวิจัยพื้นฐ�นแบบกำ�หนดทิศท�ง

6. ทุนวิจัยเพื่อพัฒน�ท้องถิ่น

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1. ทุนพัฒน�ศักยภ�พในก�รทำ�ง�นวิจัยของอ�จ�รย์รุ่นใหม่

2. ทุนเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รวิจัยของอ�จ�รย์รุ่นกล�งในสถ�บันอุดมศึกษ�

เปิดรับตลอดทั้งปี

เปิดรับตลอดทั้งปี

เปิดรับตลอดทั้งปี

เปิดรับตลอดทั้งปี

เปิดรับตลอดทั้งปี

เปิดรับตลอดทั้งปี

ไม่่ระบุช่วงเวล�

ไม่่ระบุช่วงเวล�

ไม่่ระบุช่วงเวล�

กรกฏ�คม - กันย�ยน

กันย�ยน - ตุล�คม

กันย�ยน - ตุล�คม

กันย�ยน - พฤศจิก�ยน

กันย�ยน - ธันว�คม

พฤศจิก�ยน - ธันว�คม

ธันว�คม

ตุล�คม - ธันว�คม

ตุล�คม - ธันว�คม

ตุล�คม - ธันว�คม

กุมภ�พันธ์ - มีน�คม

กุมภ�พันธ์ - มีน�คม

มกร�คม - พฤษภ�คม

มกร�คม - เมษ�ยน

มกร�คม - กุมภ�พันธ์

มกร�คม

มกร�คม

มกร�คม

มกร�คม

พฤศจิก�ยน - ธันว�คม

พฤศจิก�ยน - ธันว�คม
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ปฏิทินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) : โครงก�รวิจัยเพื่อสร้�งเสริมสุขภ�พ

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) : ทุนอุดหนุนก�รวิจัยที่มุ่งเป้�ตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ประเทศ

สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม : ทุนวิจัยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ทุนช่วยเหลือท�งด้�นวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

กรมควบคุมมลพิษ : ทุนด้�นก�รจัดก�รส�รอันตร�ยและก�กของเสีย

สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตและสาธารณภัย กรมการแพทย์ : ทุนวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและส�ธ�รณภัย

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ : ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และสุขภ�พ

สถาบันวิจัยสาธารณสุข(สวรส.) : ข้อเสนอก�รวิจัยด้�นสุขภ�พที่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยของช�ติฯ

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย : ทุนสนับสนุนก�รศึกษ� ค้นค้� วิจัย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) : ทุนส่งเสริมสนับสนุนง�นวิจัย และสร้�งนักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่

ไม่ระบุช่วงเวล�

ไม่ระบุช่วงเวล�

ไม่ระบุช่วงเวล�

ไม่ระบุช่วงเวล�

พฤศจิก�ยน - ธันว�คม

ตุล�คม - ธันว�คม

ธันว�คมมกร�คม

มกร�คม - เมษ�ยน

สิงห�คม - ตุล�คม

สิงห�คม - ตุล�คม

กันย�ยน - ตุล�คม

มิถุน�ยน - กรกฏ�คม
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เครือข่ายวิจัยภูมิภาค

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) 

1. Research for Communities

2. ทุนพัฒน�สถ�นภ�พนักวิจัย

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
1. ทุนช่วยเหลือท�งด้�นวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

2. ทุนโครงก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�

มิถุน�ยน 

มิถุน�ยน 

สิงห�คม - กันย�ยน

กันย�ยน - ตุล�คม

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
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หน่วยวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินทาง

อาหารมนุษย์เพื่อสุขภาพ
Human Gut Microbiome for Health Research Unit

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

1. บทความวจิัย บทความวชิาการ และงานเขยีนอื่นๆ

    1.1 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร                        

         ตามฐานข้อมูล Web of Science ที่มคี่า Journal Impact Factor          จ�านวน  1 เรื่อง           รวม   3  คะแนน

2. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    2.1 การปาฐกฐาพเิศษในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ                จ�านวน  1 เรื่อง           รวม   3  คะแนน

3. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

    3.1 นักวชิาการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ที่มรีะยะเวลาเกนิ 15 วัน        จ�านวน  1 คน            รวม   2  คะแนน

       รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้      รวม   8  คะแนน

อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย

Dr. Eleni Gentekaki

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ด�ารงกุล อึ้งวณิชยพันธ์                                                     

อาจารย์นิเวศน์ กุลวงค์                                                         

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ  

สมาชิก (Members)
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ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)
1. บทความวจิัย บทความวชิาการ และงานเขยีนอื่นๆ

    1.1 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร                        

         ตามฐานข้อมูล Web of Science ที่มคี่า Journal Impact Factor           จ�านวน  1 เรื่อง          รวม      3  คะแนน

    1.2 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ บทความวชิาการที่ตพีมิพ์

          ในสื่อสิ่งพมิพ์ หรอืวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science,

          Scopus หรอื TCI กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2                                         จ�านวน  5 เรื่อง         รวม   1.5  คะแนน

2. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    2.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ               จ�านวน  1 เรื่อง          รวม   0.6  คะแนน

    2.2 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ                      จ�านวน  8 เรื่อง          รวม   2.4  คะแนน

3. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    3.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ หรอื

         การบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอน หรอืการบรกิารวชิาการ      จ�านวน  1 ประเด็น      รวม   0.5  คะแนน

4. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

    4.1 ความร่วมมอืกับเครอืข่ายชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรม                     จ�านวน  1 เครอืข่าย     รวม   1  คะแนน

    4.2 นักวชิาการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกนิ 15 วัน         จ�านวน  1 คน             รวม   2  คะแนน

5. บัณฑติศกึษาและรางวัล

    5.1 จ�านวนนักศกึษาปรญิญาโท (วทิยานพินธ์) ภายใต้หน่วยที่ส�าเร็จการศกึษา

         ในปีนัน้                                                                               จ�านวน  4 คน             รวม  2  คะแนน

    5.2 นักวชิาการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ที่มรีะยะเวลาเกนิ 15 วัน         จ�านวน  1 คน             รวม  2  คะแนน

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้                รวม  12  คะแนน

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Unit of Postharvest Technology

ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

สมาชิก (Members)
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ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

สมาชิก (Members)

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

2. นวัตกรรม

    2.1 ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสทิธบิัตร 

         หรอืสิ่งประดษิฐ์ต้นแบบที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดษิฐ์ระดับชาต ิ             จ�านวน  4  ชิ้น     รวม  8  คะแนน                                                                       

1. จ�านวนเงนิทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน และเงนิรายได้ของหน่วย

    1.1 ได้รับทุนมากกว่า 1,000,000 บาท                จ�านวน  1  ทุน     รวม  5  คะแนน

3. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    3.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ             จ�านวน  3  เรื่อง    รวม  1.8  คะแนน

    3.2 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ          จ�านวน  1  เรื่อง          รวม  0.3  คะแนน

4. การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

    4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่ หรอืการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

         หรอืการถ่ายทอดเชงิพาณชิย์ หรอืการจัดเวทพีัฒนาโจทย์

         หรอืจัดเวทพีัฒนาโจทย์วจิัย หรอืจัดเวทสีาธารณชนเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย    จ�านวน  3  ครัง้      รวม  1.2  คะแนน

    4.2 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยเีดมิ                                              จ�านวน  1  ครัง้      รวม  0.4  คะแนน

5. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    5.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ 

         หรอืการบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรอืการบรกิารวชิาการ     จ�านวน  3  ประเด็น      รวม  1.5  คะแนน

    5.2 ผลงานวจิัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

         (ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน และพื้นที่ด้านพาณชิย์)       จ�านวน  3  ประเด็น      รวม  1  คะแนน

6. บัณฑติศกึษาและรางวัล

    6.1 จ�านวนนักศกึษาปรญิญาโท (วทิยานพินธ์) ภายใต้หน่วยที่ส�าเร็จการศกึษาในปีนัน้ จ�านวน  2  คน       รวม  1  คะแนน   

                      คะแนนทุกตัวบ่งชี้   รวม  20.2  คะแนน

อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง 

อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ 

อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา 

อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ 

สมาชิก (Members)
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Green Cosmetic Technology
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ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

2. นวัตกรรม

    2.1 ผลงานที่ได้รับสทิธบิัตร         จ�านวน  1  ชิ้น                 รวม  4  คะแนน

    2.2 ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสทิธบิัตร 

         หรอืสิ่งประดษิฐ์ต้นแบบที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดษิฐ์ระดับชาต ิ             จ�านวน  2  ชิ้น                 รวม  4  คะแนน                                                         

1. จ�านวนเงนิทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน และเงนิรายได้ของหน่วย

    1.1 ได้รับทุนมากกว่า 1,000,000 บาท           จ�านวน  1  ทุน   รวม  5  คะแนน

4. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    4.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ          จ�านวน  2  เรื่อง                    รวม  0.6  คะแนน

5. การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

    5.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่ หรอืการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

         หรอืการถ่ายทอดเชงิพาณชิย์ หรอืการจัดเวทพีัฒนาโจทย์

         หรอืจัดเวทพีัฒนาโจทย์วจิัย หรอืจัดเวทสีาธารณชนเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย    จ�านวน  1  ครัง้                  รวม  0.4  คะแนน

6. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    6.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ 

         หรอืการบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรอืการบรกิารวชิาการ     จ�านวน  1  ประเด็น                 รวม  0.5  คะแนน

7. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

    7.1 ความร่วมมอืกับเครอืข่ายชุมขนหรอืภาคอุตสาหกรรม                 จ�านวน  2  เครอืข่าย               รวม  1  คะแนน   

 คะแนนทุกตัวบ่งชี้                       รวม  30.5  คะแนน

ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล

อาจารย์ ดร.ภก.นภัตสร กุมาร์

อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์

อาจารย์วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล

3. บทความวจิัย บทความวชิาการ และงานเขยีนอื่นๆ

    3.1 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร                        

         ตามฐานข้อมูล Web of Science ที่มคี่า Journal Impact Factor            จ�านวน  3 เรื่อง                      รวม  9  คะแนน

    3.2 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสารตามฐานข้อมูล

         Scopus รวมถงึบทในหนังสอืวชิาการที่ใช้ภาษาต่างประเทศ (Book Chapter)        จ�านวน  2 เรื่อง                      รวม  5  คะแนน

    3.3 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ บทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสาร

         ตามฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2 รวมถงึบทในหนังสอืวชิาการ

          ที่ใช้ภาษาไทย (Book Chapter)                                          จ�านวน  1 เรื่อง                  รวม  1  คะแนน
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อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช

อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย

อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร

อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

อาจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

สมาชิก (Members)

Materials for Energy 
and Environment Research Group

วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

1. นวัตกรรม

    1.1 ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสทิธบิัตร 

         หรอืสิ่งประดษิฐ์ต้นแบบที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดษิฐ์ระดับชาต ิ              จ�านวน  1  ชิ้น              รวม  2  คะแนน      

1. จ�านวนเงนิทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน และเงนิรายได้ของหน่วย

    1.1 ได้รับทุนมากกว่า 1,000,000 บาท        จ�านวน  1  ทุน                 รวม  5  คะแนน

3. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    3.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ          จ�านวน  10  เรื่อง                  รวม  6  คะแนน

4. การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

    4.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่ หรอืการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

         หรอืการถ่ายทอดเชงิพาณชิย์ หรอืการจัดเวทพีัฒนาโจทย์

         หรอืจัดเวทพีัฒนาโจทย์วจิัย หรอืจัดเวทสีาธารณชนเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย     จ�านวน  1  ครัง้                รวม  0.4  คะแนน

5. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    5.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ 

         หรอืการบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรอืการบรกิารวชิาการ      จ�านวน  1  ประเด็น                รวม  0.5  คะแนน

6. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

    6.1 ความร่วมมอืกับเครอืข่ายชุมขนหรอืภาคอุตสาหกรรม                  จ�านวน  2  เครอืข่าย              รวม  1  คะแนน   

 คะแนนทุกตัวบ่งชี้     รวม  19.4  คะแนน

2. บทความวจิัย บทความวชิาการ และงานเขยีนอื่นๆ

    2.1 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร                        

         ตามฐานข้อมูล Web of Science ที่มคี่า Journal Impact Factor             จ�านวน  1 เรื่อง                   รวม  3  คะแนน

    2.2 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ บทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสาร

         ตามฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2 รวมถงึบทในหนังสอืวชิาการ

          ที่ใช้ภาษาไทย (Book Chapter)                                           จ�านวน  1 เรื่อง               รวม  1  คะแนน

7. บัณฑติศกึษาและรางวัล

    7.1 จ�านวนนักศกึษาปรญิญาโท(วทิยานพินธ์) ภายใต้หน่วยที่ส�าเร็จการศกึษาในปีนัน้   จ�านวน  1  คน                รวม  0.5  คะแนน   

กลุ่มวิจัย



ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

1. จ�านวนเงนิทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน และเงนิรายได้ของหน่วย

   1.1 ได้รับทุน 500,000-1,000,000 บาท                จ�านวน  1   ทุน     รวม  2.5   คะแนน

   1.2 ได้รับทุนมากกว่า 1,000,000 บาท                จ�านวน  4  ทุน      รวม  20   คะแนน

2. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    2.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ         จ�านวน  9  เรื่อง         รวม  5.4  คะแนน

3. การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

    3.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่ หรอืการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

         หรอืการถ่ายทอดเชงิพาณชิย์ หรอืการจัดเวทพีัฒนาโจทย์

         หรอืจัดเวทพีัฒนาโจทย์วจิัย หรอืจัดเวทสีาธารณชนเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย    จ�านวน  1  ครัง้      รวม  0.4  คะแนน

4. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    4.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ 

         หรอืการบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรอืการบรกิารวชิาการ     จ�านวน  1  ประเด็น      รวม  0.5  คะแนน

    4.2 ผลงานวจิัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

         (ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน และพื้นที่ด้านพาณชิย์)       จ�านวน  1  ประเด็น      รวม  0.5  คะแนน

5. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

    5.1 ความร่วมมอืกับเครอืข่ายชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรม                 จ�านวน  3  เครอืข่าย    รวม  1.5  คะแนน  

    5.2 นักวชิาการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศที่มรีะยะเวลาเกนิ 15 วัน          จ�านวน  1  คน            รวม  2  คะแนน

  คะแนนทุกตัวบ่งชี้     รวม  41.3  คะแนน

6. บัณฑติศกึษาและรางวัล

    6.1 จ�านวนนักศกึษาปรญิญาโท (วทิยานพินธ์) ภายใต้หน่วยที่ส�าเร็จการศกึษาในปีนัน้  จ�านวน  8  คน      รวม  4  คะแนน   

    6.2 รางวัลทางวชิาการระดับชาต ิที่อาจารย์หรอืนักศกึษาได้รับ     จ�านวน  3  คน      รวม  4.5  คะแนน   

ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านโลจิสติกส์

และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์ ดร.สุเทพ  นิ่มสาย

ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา 

อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส

อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์ 

ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ

อาจารย์ กรวิทย์  ฟักคง 

อาจารย์ สมรรถชัย  แย้มสอาด

อาจารย์ ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ

สมาชิก (Members)
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ผศ.ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล

อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขต

อาจารย์ศิริญาพร สิทธิสาร

อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช

สมาชิก (Members)

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน)

2. การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

    2.1 การน�าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ         จ�านวน  8 เรื่อง                  รวม  4  คะแนน

3. การน�าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

    3.1 ประเด็นความรู้และเทคโนโลยทีี่พัฒนาใช้ประโยชน์ได้ในเชงิวชิาการ 

         หรอืการบูรณาการการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรอืการบรกิารวชิาการ     จ�านวน  1  ประเด็น               รวม  0.5  คะแนน

    3.2 ผลงานวจิัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

         (ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านชุมชน และพื้นที่ด้านพาณชิน์)       จ�านวน  2  ประเด็น               รวม  1  คะแนน

4. การสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ

     4.1 บันทกึความร่วมมอืด้านการวจิัย (MOU) กับสถาบัน หรอืหน่วยงานต่างประเทศ  จ�านวน  2  เครอืข่าย             รวม  2  คะแนน  

     4.2 ความร่วมมอืกับเครอืข่ายชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรม                                จ�านวน  3  เครอืข่าย             รวม  1.5  คะแนน

คะแนนทุกตัวบ่งชี้    รวม  30  คะแนน

1. บทความวจิัย บทความวชิาการ และงานเขยีนอื่นๆ

    1.1 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร                        

         ตามฐานข้อมูล Web of Science ที่มคี่า Journal Impact Factor            จ�านวน  4 เรื่อง                   รวม  12  คะแนน

    1.2 บทความวจิัย บทความปรทิัศน์ บทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในวารสาร

         ตามฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2 รวมถงึบทในหนังสอืวชิาการ

          ที่ใช้ภาษาไทย (Book Chapter)                                          จ�านวน  3 เรื่อง               รวม  3  คะแนน

5. บัณฑติศกึษาและรางวัล

    5.1 จ�านวนนักศกึษาปรญิญาโท(วทิยานพินธ์) ภายใต้หน่วยที่ส�าเร็จการศกึษาในปีนัน้  จ�านวน  3  คน               รวม  3  คะแนน   

    5.2 รางวัลทางวชิาการระดับชาต ิที่อาจารย์หรอืนักศกึษาได้รับ     จ�านวน  2  คน               รวม  3  คะแนน   
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