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ค ำน ำ 
 

  ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร (ศวพก.) เป็นองคก์รทีเ่น้นการวจิยัและการพฒันา
องคค์วามรูท้างดา้นการเกษตรและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินเชงิบรูณาการ มพีนัธกจิหลกัในการ
วจิยัเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาและเสนอแนะนโยบายทางดา้นการเกษตร  และการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม  และเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรและองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนสนบัสนุนการเรยีนการสอนบณัฑติศกึษาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบระดบันานาชาต ิ 

 
ศวพก . มบีุคลากรทีร่ว่มอุดมการณ์ในการพฒันาการเกษตรและการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตโิดยใชแ้นวทางเชงิระบบเพื่อด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัของศวพก . ประกอบดว้ยคณาจารย์
จากภาควชิาต่าง ๆ ในสงักดัคณะเกษตรศาสต  รท์ีม่าท างานวจิยัและรว่มสอนในหลกัสตูรนานาชาตฯิ 
นกัวชิาการเกษตร พนกังานมหาวิ ทยาลยั  ขา้ราชการสนบัสนุนงาน วชิาการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้ง
ชัว่คราว (นกัวจิยั และผูช้่วย  นกัวจิยัในโครงการวจิยัต่างๆ) รวมทัง้นกัศกึษาต่างชาตแิละนกัศกึษาไทย
ทีก่ าลงัศกึษาในหลกัสตูรนานาชาตสิาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ  

 
ในปี 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) ศวพก. ไดด้ าเนินงานตามนโยบาย

และยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลเัชยีงใหมใ่นดา้นต่าง ๆ โดยครอบคลุมงานวจิยั งานการจดัการเรยีนการ
สอน หลกัสตูรสาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ ทัง้ในระดบัปรญิญาโทและรญิญาเอก  งานบรกิาร
วชิาการ งานบรกิารการวจิยั และการ รว่มมอืและประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการในปี 2552 ไดร้วบรวมในเอกสารฉบบัน้ี 

 
 
 
      รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจพรรณ  เอกะสงิห ์
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 ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร (ศวพก .) มชีื่อภาษาองักฤษว่ า The Multiple Cropping 
Center (MCC) จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมกีระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจา้ของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ป็นผูด้ าเนินการ ต่อมาเมือ่
วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหม้หาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ป็นเจา้ของโครงการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศวพก. การจดัตัง้ในระยะเริม่ตน้การจดัตัง้ไดม้กีารสนบัสนุนทางการเงนิและ
บุคลากรจากต่างประเทศโดยมมีลูนิธฟิอรด์เป็นผูส้นบัสนุนหลกั มพีนัธกจิหลกัในการวจิยัเพื่อน าไปสู่การ
แกป้ญัหาและเสนอแนะนโยบายทางดา้นการเกษตร และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิใหบ้รกิาร
วชิาการแก่สงัคม และเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ศวพก . มกีารด าเนินงาน
แบบสหสาขาวชิา โดยความรว่มมอืของบุคลากรจากหลายสาขาวชิาทัง้ทางดา้นวทิยาศาสตรเ์กษตร และ
เศรษฐกจิสงัคม และใชแ้นวทางเชงิระบบในการวจิยัเพื่อแกป้ญัหาการเกษตร พฒันาองคค์วามรูแ้ละ
วธิกีารวเิคราะ หป์ญัหาการเกษตรและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมหีน่วยวจิยัหลกั 3 หน่วย 
ไดแ้ก่ หน่วยวจิยัระบบเกษตรยัง่ยนื หน่วยวจิยัระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจทางเกษตร และหน่วยวจิยั
ธุรกจิเกษตรและการจดัการ นอกจากนี้ยงัรว่มกนัจดัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์
เชงิระบบ (Agricultural Systems) 
 ศวพก . ใหก้ารสนบัสนุนในการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบมาตัง้แต่ปี พ .ศ. 2527 และเปลีย่นเป็นหลกัสตูรนานาชาตใินปี พ .ศ. 
2531 จนถงึปจัจบุนัหลกัสตูรน้ีไดผ้ลติมหาบณัฑติใหแ้ก่ประเทศในภมูภิาคเอ เชยีตะวนัออกเฉียงใต ้คอื 
ประเทศไทย จนี เวยีดนาม กมัพชูา ลาว พมา่ อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ตลอดจนประเทศในภมูภิาคเอเชยี
ใต ้คอื ประเทศเนปาล ภฐูาน บงัคลาเทศ และศรลีงักา จ านวนทัง้สิน้ 197  คน โดยเป็นบณัฑติจาก
ต่างประเทศในภมูภิาคดงักล่าวขา้งตน้ รวมทัง้สิน้ 125 คน ปจัจบุนัไดข้ยายการ จดัการเรยีนการสอน
สาขาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบโดยไดเ้ปิดหลกัสตูรปรญิญาเอกเมือ่ปี 2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรปกต ิ(ไทย) 
 ภารกจิหลกัทางดา้นการวจิยั การบรกิารวชิาการแก่ชุมชน และการสนบัสนุนการเรยีนการสอน
เป็นงานบรูณาการภายใตก้ารด าเนินงานของหน่วยวจิยั ไดแ้ก่  หน่วยวจิยัระบบเกษตรยัง่ยนื หน่วยวจิยั
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเพื่อการวางแผนและพฒันาการเกษตร หน่วยธุรกจิเกษตรและการจดัการ  
กลุ่มวจิยัทรพัยากรพนัธุกรรม ธาตุอาหารพชื และสถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน 
 นอกจากนี้ ศวพก. ไดใ้หค้ าปรกึษาอบรมในเรือ่งทีเ่ชีย่วชาญแก่นกัวชิาการ นกัพฒันา นกัส่งเสรมิ 
และเกษตรกรทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบั
สถาบนัวจิยัและองคก์รทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

 

1: ประวัตคิวามเป็นมา 
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ศวพก . มวีสิยัทศัน์ทีไ่ดร้ว่มก าหนดกนัขึน้ คอื “เป็นผูน้ าภมูภิาคดา้นการวจิยัเชงิระบบเพือ่กา ร

พฒันาการเกษตรและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนอยา่งยัง่ยนื” 
 

 

  
ศวพก. มพีนัธกจิและวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ว่มกนัก าหนดขึน้ ดงันี้  

 
พนัธกิจ 

 - น าแนวทางเชงิระบบมาใชป้ระโยชน์เพื่อปรบัปรงุและพฒันาระบบการผลติทางเกษตรและการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยเน้นทางดา้นระบบเกษตรยัง่ยนื ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเพื่อการ
วางแผนและพฒันาการเกษตร ระบบธุรกจิเกษตรและการจดัการ 
 -  พฒันาองคค์วามรูแ้ละวทิยาการทางเกษตรเพื่อสนบัสนุนการวางแผนการผลติและกระบวนการ
ผลติ การฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิและน ้า และการจดัการธุรกจิเกษตร 
 -  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหลกัสตูรนานาชาตวิทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิา
เกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ 
 -  มกีารบรกิารวชิาการ เผยแพรแ่ละถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนและเป็นทีป่รกึษาในเรือ่งทีเ่ชยีว
ชาญแก่นกัวชิาการ นกัพฒันา นกัส่งเสรมิ และเกษตรกรทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง 
รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัวจิยัและองคก์รทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

 
วตัถปุระสงค ์ 

การวิจยั 

 เสรมิสรา้งรากฐานการวจิยัเชงิระบบใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 ขยายผลการใชแ้นวทางการวจิยัเชงิระบบสู่การพฒันาการเกษตรและการจดัการ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 ด าเนินการวจิยัไปสู่ศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิในดา้นการพฒันาระบบเกษตรแบบยัง่ยนื ระบบ

สนบัสนุนการตดัสนิใจเพื่อวางแผนและพฒันาทางเ กษตรและการบรหิารและจดัการธุรกจิ
เกษตรเพื่อชุมชน  

 พฒันาและด าเนินงานวจิยัเชงิสหวทิยาการ   ซึง่จะน าไปสู่การวางแผนและ การพฒันาเกษตร
ในระดบัจงัหวดัภาคเหนือ  

2 : วิสยัทศัน์ 

3 : พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ 
 



รายงานประจ าปี ศวพก. 2552 

 

 
3 

 

การสนับสนุนการเรียนการสอน   

 สนบัสนุนการเรยีนการสอนผ่านทาง หลกัสตูรมหาบณัฑติเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ  เพื่อผลติ
บณัฑติและบุคลากรทีม่คีุณภาพ มคีวามรู ้และทกัษะทางระบบเกษตรท างานใหส้งัคม 
 

การบริการวิชาการ 

 การบรกิารวชิาการทางเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ ใหเ้ขม้แขง็  
 ใหก้ารบรกิารวอชาการดา้นเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบใหชุ้มชนภาคเหนือในจงัหวดัต่าง ๆ  
 
 
 
 

 ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร  (ศวพก .)   เป็นส่วนงานภายใตค้ณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เป็นหน่วยงานทีด่ าเนินงานและใชผ้ลงานดา้นการคน้ควา้และวจิยัทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อสรา้งความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกจิ ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บั
นกัศึกษาในระดบัอุดมศกึษา เกษตรกร และเจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐัและเอกชนทัง้ในระดบัภาค 
ประเทศ และภมูภิาค รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละมติรภาพทีม่ ัน่คงกบัหน่วยงาน องคก์รและ
สถาบนัทัง้ภายในและต่างประเทศ โดยเน้นการวจิยัและการพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นการเกษตรและก าร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตใินเชงิบรูณาการ มพีนัธกจิหลกัในการวจิยัเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาและ
เสนอแนะนโยบายทางดา้นการเกษตร และการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม และเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกรและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนสนบัสนุนการเรยีนการสอน
บณัฑติศกึษาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบระดบันานาชาติ  ทัง้นี้ไดผ้ลติงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันา
ภาคเหนือและประเทศเป็นจ านวนมาก ภายใตก้ารด าเนินงานของหน่วยวจิยั 3 หน่วยคอื 
 (1) หน่วยวจิยัระบบเกษตรยัง่ยนื (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เป็น
หน่วยงานวจิยัทีบุ่กเบกิงานวจิยัระบบพชืและระบบฟารม์เป็นเวลาตดิต่อกนัมากกว่าสามทศวรรษ ซึง่ให้
ความส าคญักบัความหลากหลายและการกระจายการผลติเพื่อลดความเสีย่ง และสรา้งความมัน่คง
ทางดา้นอาหารและรายไดใ้หก้บัครวัเรอืนและชุมชนโดยการผสมผสานวธิกีารศกึษาดา้นเกษตร สงัคม 
และเศรษฐศาสตร ์เพื่อพฒันาสู่ระบบการผลติอาหารทีม่ ัน่คง ปลอดภยั สรา้งมลูค่าเพิม่ และใชท้รพัยากร
อยา่งยัง่ยนื  รวมทัง้ออกแบบระบบการผลติทีส่อดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีส่รา้งน าไปสู่ “ความอยูเ่ยน็เป็นสุข ” 
ของชุมชน สาระส าคญัประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบการผลติ  การ
เสรมิสรา้งสมรรถนะของชุมชน การท างานระดบักลุ่มและเครอืขา่ย และการเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ
เพื่อกระจายผลในวงกวา้ง กระบวนการพฒันาเกษตรยัง่ยนืจงึอาศยัทุนทางสงัคมและทุนทางปญัญาเป็น 

4 : โครงสร้าง องคก์ร 
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พลงัขบัเคลื่อนเพื่อความอยูด่กีนิดขีองชุมชน  และเป็นแนวทางการพฒันาวถิชีวีติทางเ กษตรทีส่อดรบักบั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 (2) หน่วยวจิยัระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเพื่อการวางแผนและพฒันาการเกษตร (Decision 
Support Systems in Agricultural Resource Management Researc h Unit) เป็นหน่วยวจิยัทีบุ่กเบกิ
งานดา้นระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเพื่อจดัการทรพัยา กรทางเกษตรขึน้ในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2531 
โดยการผสมผสานเทคโนโลยดีา้นระบบภมูสิารสนเทศ (geographic information systems, GIS) การ
วเิคราะหข์อ้มลูระยะไกล (remote sensing analysis) การจ าลองสถานการณ์ (modeling and 
simulation) และวธิกีารวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจ (decision analysis) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้น
การพฒันาฐานขอ้มลูเชงิพืน้ที ่แบบจ าลอง และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ ส าหรบัใชใ้นการระบุปญัหา
และศกัยภาพของพืน้ที ่การประมาณผลผลติพชื การประมาณการสญูเสยีของดนิ และการจดัการ
ทรพัยากรเพื่อการเกษตรในระดบัแปลง ฟารม์ ลุ่ม น ้า จงัหวดัและระดบัประเทศ ดงันัน้จงึเน้นการผลติผล
งานทีม่ลีกัษณะบรูณาการขอ้มลู องคค์วามรู ้และวธิกีารวเิคราะหต่์างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาทีซ่บัซอ้นในทาง
เกษตรและจดัการทรพัยากร ธรรมชาต ิจงึช่วยใหผู้ท้ าหน้าทีต่ดัสนิใจใชท้างเลอืกทีเ่หมาะสมจากผลลพัธ์
ของกระบวนการวเิครา ะหห์รอืจ าลองสถานการณ์ โดยอาศยัขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ
ถูกตอ้ง  
 (3) หน่วยวจิยัธุรกจิเกษตรและการจดัการ  (Agribusiness and Management Research Unit)
ธุรกจิเกษตรและการจดัการ เป็นสาขางานวจิยัที ่ศวพก . ไดเ้ลง็เหน็ว่าจะมบีทบาทส าคญัในการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิชุมชน การขยายโอกาสในการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร  ตลอดจนการสรา้งรายไดจ้ากการ
ท ากจิกรรมนอกเกษตร น าไปสู่การยกระดบัรายได้  และการพึง่ตนเองของชุมชน ซึง่ ศวพก . ไดพ้ฒันา
งานดา้นธุรกจิเกษตรและการจดัการเกีย่วขอ้งในกลุ่มงานทีข่ยายผลจากเกษตรกรในระดบัครวัเรอืน  
ชุมชน จนถงึการศกึษาผูบ้รโิภค โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นหลกั 

ภาระงานหลกัในดา้นธุรกจิเกษตรและการจดัการ คอื วจิยั  และการฝึกอบรมเพื่อผลติบุคลากรทัง้
ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละจดัการดา้นการผลติ ตลาด  และ
วเิคราะหธ์ุรกจิ ทัง้นี้โดยไดม้ี ความรว่มมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ  และใช้
ประสบการณ์เหล่านี้ในการฝึกอบรมผูป้ระกอบการธุรกจิเกษตรรายยอ่ย  และกลุ่มธุรกจิชุมชน ใหม้ี
แนวคดิ การประกอบการ  และพฒันาขดีความสามารถในการตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   โดยมี
จดุเน้นที ่การวจิยัการจดัการขอ งกลุ่มเกษตรกรและชุมชนดว้ยแนวคดิเชงิบรูณาการ เช่น  ธุรกจิอาหาร
แปรรปูพืน้บา้น  และหตัถกรรมพืน้บา้น  และการวเิคราะหก์ารตลาดสนิคา้เกษตร  การศกึษาผูบ้รโิภค 
งานวจิยัของหน่วยฯ  นอกจากจะมเีป้าหมายเพื่อการพฒันาธุรกจิของชุมชนในระดบัจลุภาคแลว้  ยงัมุง่
ตอบค าถามเชงินโยบายภาครฐัดว้ย  

ในการบรหิารจดัการองคก์รของ ศวพก . มกีารด าเนินงานในดา้นการบรหิารจดัการ โดยมี
โครงสรา้งการบรหิาร และอตัราก าลงัในหน่วยวจิยัและส่วนงานต่างๆ ดงัแผนภาพที ่1 
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ปจัจบุนัหวัหน้า ศวพก . ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร .เบญจพรรณ  เอกะสงิห ์และ ศวพก . ได้มี
บุคลากรทีร่ว่มอุดมการณ์ในการพั ฒนาการเกษตรและการจดัการทรพัยากร ธรรมชาตโิดยใชแ้นวทางเชงิ
ระบบเพื่อด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัของ  ศวพก. ประกอบดว้ย คณาจารยจ์ากภาควชิาต่างๆ ในสงักดั
คณะเกษตรศาสตรท์ีม่าท างานวจิยัและรว่มสอนในหลกัสตูรนานาชาตฯิ จ านวน 10 คน ขา้ราชการ สาย 
ข. (นกัวจิยั) จ านวน 4 คน พนกังานของมหาวทิยาลยั (นกัวชิาการเกษตร ) จ านวน 3 คน ขา้ราชการสาย 
ค. (ฝา่ยสนบัสนุนวชิาการ ) จ านวน  5  คน ลกูจา้งประจ า จ านวน  28 คน และลกูจา้งชัว่คราว (ผูช้่วย
นักวจิยั และฝ่ายสนบัสนุนการวจิยั )  จ านวน   5  คน รวมบุคลากรทัง้สิน้  64 คน (ดงัตารางที ่ 2) 
นอกจากนี้ ศวพก. ไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒเิป็นทีป่รกึษาของศูนยฯ์ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.นคร  ณ  ล าปาง 
2.อาจารย ์ดร.เมธ ี เอกะสงิห ์
3.อาจารยพ์ฤกษ์  ยบิมนัตะสริ ิ
ซึง่ผู้ ทรงคุณวุฒทิัง้สามเป็นผูร้ว่มก่อตัง้ ศวพก . มาตัง้แต่เริม่แรก และปจัจบุนักย็งัใหค้วาม

ช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงานของ ศวพก. อยา่งต่อเนื่อง 
 

ตารางที่  2  บุคลากรของศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร 

ประเภทบุคลากร 
ระดบัการศกึษา 

ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตร ี ต ่ากว่าปรญิญาตร ี รวม 
ขา้ราชการบ านาญ 1 2   3 
ขา้ราชการ สาย ก.(จากภาควชิาต่าง ๆ ) 10    10 
ขา้ราชการ สาย ข. 2 4   6 
ขา้ราชการ สาย ค.   5  5 
พนกังานมหาวทิยาลยั  3   3 
พนกังานเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั   3  3 
ลกูจา้งประจ า    28 28 
ลกูจา้งชัว่คราวเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั    1 1 
ลกูจา้งชัว่คราวโครงการวจิยั  3 2  5 
รวมทัง้สิน้ 13 12 10 29 64 
 
 
 
 
 

5 : บคุลากร 
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ทุนด าเนินการท่ีใช้ในหน่วยงาน กิจกรรมหรือบริการ  
ทุนด าเนินการของ ศวพก. ในระหว่างปี 2543-2552 มาจาก 4 แหล่งทุนดงันี้ 
 งบประมาณแผ่นดนิ 
 งบประมาณเงนิรายไดข้อง ศวพก.  
 งบประมาณเงนิรายไดจ้ากหลกัสตูรนานาชาตสิาขาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ   
 งบประมาณสนบัสนุนการการวจิยัจากแหล่งทุนทั ้ งภายในประเทศ เช่น ส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว .) กรมพฒันาทีด่นิ ส านกังานสนบัสนุนการ
เสรมิสรา้งสุขภาพ (สสส) เป็นตน้ 

 งบประมาณสนบัสนุนการศกึษาและการวจิยัจากแหล่งทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ มลูนิธิ
ฟอรด์  มลูนิธริอกกีเ้ฟลเลอร์ สถาบนัวจิยัวนเกษตรนานาชาต ิ (World Agroforestry 
Center) สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ (International Rice Research Institute :IRRI) 
สถาบนัวจิยัขา้วโพดขา้วสาลนีานาชาต ิ (International Maize and Wheat 
Improvement Center:CIMMYT) และ International Consortium of Agricultural 
Systems Application (ICASA) เป็นตน้ 

 
งบประมาณในการบรหิารของ ศวพก . ประจ าปีงบประมาณ 2552 รวมทัง้สิน้ 17,228,120 บาท 

ประกอบดว้ยงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 11,747,900 บาท งบประมาณเงนิรายได ้ศวพก . จ านวน 
2,128,120 บาท งบประมาณเงนิรา ยไดห้ลกัสตูรนานาชาต ิสาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ จ านวน 
1,980,650 บาท ดงัรายละเอยีดงบประมาณในตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 งบประมาณของ ศวพก. ประจ าปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552)  

ล าดบั ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดนิ ปีงบประมาณ 2552 11,747,900 
2 งบประมาณเงนิรายได ้หลกัสตูรเกษตรศาสตรเ์ชงิ

ระบบ ปีงบประมาณ 2552 
2,128,120 

3 งบประมาณเงนิรายได ้ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทาง
เกษตร ปีงบประมาณ 2552 

1,980,600 

4 งบประมาณสนบัสนุนการศกึษาและวจิยั  
    - ทุนการศกึษาและการวจิยั (สพร.) 1,371,500 
รวมทัง้หมด 17,228,120 

6 : การบริหาร งบประมาณ 
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  ในส่วนของโครงการวจิยัในปีงบประมาณ 2552  สามารถจ าแนกตามแหล่งทุนวจิยัทีเ่ป็นทุนวจิยั
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั มจี านวนทัง้สิน้ 22 โครงการ รวมทัง้สิน้ 12,119,642 บาท (ดงั
ตารางที่ 4) 
 
ตารางที ่4 จ านวนโครงการวจิยั ตามปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 จ าแนกตามแหล่งทุน  

แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ทุนวจิยัภายในมหาวทิยาลยั   
 - งบประมาณแผ่นดนิ 2 160,000 
 - งบประมาณเงนิรายได้ ศวพก.                  7 2,700,000 
ทุนวจิยัภายนอกมหาวทิยาลยั   
 - แหล่งทุนวจิยัอื่นๆ ในประเทศ 11 8,544,545 
 - ทุนวจิยัต่างประเทศ 2 715,096 
รวม 22 12,119,642 

 
 
 

 

                           

   

ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร จดัประชุมวชิาการประจ าปีเป็นประจ าทุกปี ในปี 2552 ไดม้ี
การจดัประชุมวชิาการประจ าปี ศวพก. ในวนัที ่19-20 สงิหาคม 2552 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาส
ใหค้ณาจารย ์ ขา้ราชการ นกัวจิยั และนกัวชิาการเกษตร  ประจ าศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตรได้
รบัทราบแนวทางการด าเนินงานของศวพก. ภายใตก้ารปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิาร
จดัการในระบบของมหาวทิยาลยัในก ากบั ตลอดจนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัในสงักดั ศวพก . ไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์รว่มกนัในการด าเนินงานภายในองคก์รเพื่อคงความเป็นเลศิ

 ประชุมวิชาการประจ าปี ศวพก.

ประจ าปี2552 

 

7 : กิจกรรมในปี 2552 
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ขององคก์ร และกระชบัความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูป้ฏบิตังิานในส่วนต่าง ๆ ของ ศวพก . การจดัประชุม
ครัง้นี้จดัขึน้  ณ จรีงั เฮลธ ์วลิเลจ อ าเภอแมร่มิ  จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day 

กิจกรรม 5 ส.  

ในปี 2552 ศวพก. จดัโครงการ 5 ส. วนัที ่9 – 10 เมษายน 2552 มุง่เน้นในการจดั

สถานทีท่ างานใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  โดยมุง่เน้นทีจ่ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการท างาน และ

จติส านึกในการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิาน  และเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นั

ดขีองบุคลากร และเสรมิสรา้งบรรยากาศและสรา้งความสมัพนัธข์องบุคลากรในสงักดั ศวพก.  

   

   

 

Big Cleaning Day  

คณะเกษตรศาสตรไ์ดจ้ดังานวนั Big Cleaning Day เพื่อใหบุ้คลากรในส่วนงานต่าง ๆ 

ของคณะเกษตรศาสตรไ์ดม้กีจิกรรมรว่มกนั ปรบัปรงุภมูทิศัน์ของคณะเกษตรศาสตรใ์หเ้หมาะสม มี

บรรยากาศในการท างาน ในส่วนของ ศวพก. ไดร้ว่มท ากจิกรรมดงักล่าวกบัทางคณะเกษตรศาสตรอ์ยา่ง

แขง็ขนั 
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  การประกนัคณุภาพ 

ในปี 2551  (1 มถุินายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552 ) การด าเนินงานของศวพก . 

ครอบคลุมทัง้งานวจิยั งานจดัการเรยีนการสอย หลกัสตูรนานาชาตสิาขาวชิาเกษตครศาสตรเ์ชงิระบบ 

และหลกัสตูรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ งาน 

บรกิารวชิาการแก่ชุมชน งานบรกิารการวจิยั งานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม และงานประสานงานกบัองคก์รอื่น ๆ  

 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

  ศวพก. ไดมุ้ง่พฒันาการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละรายการองคป์ระกอบ

การประกนัคุณภาพการศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมก่ าหนด และไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศกึษาประจ า ศวพก . ขึน้ชุดหนึ่งซึง่คณะกรรมการดงักล่าวมหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพของศวพก . พฒันาระบบกลไกการประกนั  คุณภาพการศกึษา 

จดัท าฐานขอ้มลูและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา   วเิคราะหจ์ดุอ่อนจดุแขง็

ในการด าเนินงาน เสนอแนะแน วทางเสรมิความแขง็แกรง่ใหแ้ก่   องคก์ร  ประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 

ศวพก. มกีารด าเนินโครงการวจิยัทัง้โครงการวจิยัทีม่าจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการวจิยั

ทีใ่ชแ้หล่งทุนภายใน  (งบประมาณเงนิรายได้ ) ในปี 2551 มโีครงการวจิยัทีด่ าเนินงานในปี 2551-2552 

ในหน่วยวจิยัต่างๆ  จ านวนทัง้สิน้  27 โครงการ   โดยแบ่งเป็นโครงการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก

8 : งานวิจยั 
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จ านวน 17 โครงการ  และแหล่งทุนภายในจากงบประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั จ านวน 10 โครงการ  

ดงัรายละเอยีดตามรางที ่7 และตารางที ่8 ซึง่ถา้แบ่งงบประมาณเหล่านี้เป็นรายปีจะมงีบประมาณของ

โครงการวจิยัในปี 2550 เท่ากบั 15,285,297 บาท ปี 2551 เท่ากบั 4,698,739 บาท และปี 2552 เท่ากบั 

12,119,642 บาท 

 

ตารางที ่6 โครงการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก ศวพก. ประจ าปี 2552 

หน่วยวจิยั ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ 

หน่วยวจิยั 
DSS 

การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่ว้ยการมสีว่นร่วม
ของชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาสทิธทิีด่นิ
ท ากนิแผนพฒันาชุมชน และการจดัการทรพัยากรปา่
ไม ้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ถาวร อ่อนประไพ 15 พ.ย. 51 – 14 พ.ย. 52 
CPWF : Collective learning process for resilient 
water management : Modeling stakeholder 
perception of water dynamics at catchments scale 
in the Mekong and Indo-Gangetic basins เบญจพรรณ เอกะสงิห ์

1 ต.ค. 48 – 30 ส.ค.51 
(ต่ออายุ ถงึ สค 52) 

โปรแกรมแผนทีภ่าษรีะดบัต าบลเพื่อเชื่อมโยงกบั
โปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์ กรณีศกึษา
ในพืน้ทีจ่งัหวดัล าพนู รชัภูม ิใจกลา้ 1 ก.ย.51 – 28 ก.พ.52 
การเตรยีมขอ้มลูเพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มลูเชงิพืน้ที่
เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจการผลติกลว้ยไขจ่งัหวดั
แพร ่ ถาวร อ่อนประไ พ 1  ต.ค. 51 – 31 พ.ค. 52 
ระบบวเิคราะหท์างเลอืกส าหรบัการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมตามฐานทรพัยากรลุ่มน ้า ถาวร อ่อนประไพ 1 ม.ิย. 50 – 31 พ.ค. 52 
การเตรยีมการเพื่อสรา้งกรอบความร่วมมอืทาง
วชิาการเพื่อการน าไปใชแ้ละการพฒันาระบบ
สนบัสนุนการตดัสนิใจกบัประเทศในอนุภาคลุ่มน ้าโขง อรรถชยั จนิตะเวช 1 ก.ย. 51 – 31 ส.ค. 52 
การจดัการทีด่นิเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรให้
เหมาะสมกบัหลายวตัถุประสงค ์ เบญจพรรณ เอกะสงิห ์ 15 ก.ย. 51 – 14 ก.ย. 53 

หน่วยวจิยั 
ธุรกจิเกษตร 

โครงการเครื่องมอืการเรยีนรูแ้ละนโยบายเพื่อพฒันา
เศรษฐกจิชุมชนในพืน้ที ่21 จงัหวดัเป้าหมาย อาร ี วบิลูยพ์งศ ์ 1 พ.ค. 2552 - 31 
ระบบการตลาดและศกัยภาพของสนิคา้เกษตรหลกัใน
ภาคเหนือ อาร ีวบิลูพงศ ์ 15 ธค 51-14 กพ 52 
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 ตารางที ่6 (ต่อ) 

หน่วยวจิยั ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ 

หน่วยวจิยั 
เกษตรยัง่ยนื 

ประสทิธภิาพของปุ๋ยอนิทรยีช์วีภาพผลติผลจาก
โรงงานผลติปุ๋ยหมกัปุ๋ยอนิทรยีจ์ากของเหลอืใชแ้ละ
การพฒันาคุณภาพเพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร
ในพืน้ทีศ่นูยก์ารจดัการขยะมลูฝอยรวมแบบครบ
วงจร ต.ปา่ป้อง อ. ดอยสะเกด็ จ. เชยีงใหม ่ นายชนิกฤต สวุรรณครี ี 1 กค 52--31 ธค 52 
องคค์วามรูแ้ละแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมที่
สนบัสนุนการปรบัพฤตกิรรมการเผาในทีโ่ล่ง พฤกษ์ ยบิมนัตะสริ ิ 1 มยิ 52-30 พย 52 
การจดัการธุรกจิเกษตรชายแดนไทย-ลาว โดย
องคก์รชุมชนทอ้งถิน่ กรณีศกึษาชุมชนบา้นฮวก 
จงัหวดัพะเยา บุศรา ลิม้นิรนัดรก์ุล 1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52 
การพฒันาระบบการผลติผกัปลอดสารพษิที่
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและการ
เขา้ถงึอาหารปลอดภยัในชุมชน จตุรงค ์พวงมณี 15 ม.ีค.52 - 14 ม.ีค. 53 

IRRI : Rice Landscape Management  for 
Raising Water Productivity, Conserving 
Resource and Improving Livelihood in Upper 
Catchments of the Mekong and Red River 
Basins จริวรรณ กจิชยัเจรญิ 1 ม.ค. 49 – 31 ธ.ค. 52 
โครงการการใชแ้นวทางกลุ่มยุทธศาสตรเ์พื่อ
ปรบัปรุงขดีความสามารถของเกษตรกรผูผ้ลติ
มะม่วงสง่ออก ธวชัชยั รตันชเลศ 1 ม.ค. 51 – 30 ม.ิย. 52 
การใชก้ระบวนการนวตักรรมทางเทคโนโลยทีาง
สงัคมและสถาบนัเพื่อขยายระบบเกษตรและอาหาร
บนฐานของความหลากหลายทางชวีภาพ บุศรา ลิม้นิรนัดรก์ุล 16 ม.ิย.51 – 15 พ.ค. 52 
Agrodiversity for In and Situ Conservation of 
Local Rice Germplasm In and Near Its Center 
of diversity 

เบญจวรรณ ฤกษ์
เกษม 1 ธ.ค.51 – 30 พ.ย. 52 

โครงการระบบการผลติผกัปลอดสารพษิ จตุรงค ์พวงมณี 1 ธค 51-31 พค 52 
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ตารางที่ 7 โครงการวจิยัจากเงนิรายได้ และ โครงการวจิยัทีบ่รหิารโดยแหล่งทุนอื่น ปี 2552 

หน่วยวิจยั ช่ือโครงการ หวัหน้าโครงการ ระยะเวลาโครงการ 

โครงการวจิยั  
ศวพก . 
จากเงนิ
รายได ้ 
ปี 2552 

การจดัการธาตุอาหารทีเ่หมาะสมในพรกิผลโต สทิธชิยั ลอดแกว้ 1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

การจดัการธาตุอาหารเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
แคนตาลปูปลอดสารพษิในโรงเรยีน 

จตุรงค ์พวงมณี 1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

กรณีศกึษาส ารวจพนัธุบ์วับกในจงัหวดัเชยีงใหม ่ กุหลาบ อุตสขุ 1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

โครงการการปรบัปรุงพนัธุม์ะเขอืเทศรบัประทานสด จตุรงค ์พวงมณี 1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบการผลติขา้ว
อนิทรยีใ์นเขตชลประทาน 

ชนิกฤต 
สวุรรณครี ี

1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

การศกึษาผลการผลติขา้วโดยวธิกีารจดัการตอซงัขา้ว
อนิทรยีใ์นเขตชลประทาน 

ชนิกฤต 
สวุรรณครี ี

1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

การคดัเลอืกขา้วกะเหรีย่งทีเ่หมาะสมต่อการปลกูใน
พืน้ทีช่ลประทาน 

ทพัไท หน่อ
สวุรรณ 

1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

โครงการวจิยั 
จากแหล่งทุน
อื่นๆ  

การจดัการการใชท้ีด่นิบนทีส่งูของเกษตรกรในระบบไร่
หมุนเวยีนอย่างยัง่ยนื นรศิ ยิม้แยม้ หวัหน้าโครงการ 

สทิธชิยั ลอดแกว้  
(ร่วมวจิยั) 

1 ตุลาคม 2551 –  
30 กนัยายน 2552 

"ศกึษาละอองเรณูขา้ว" ภายใตโ้ครงการขา้วไทยสูโ้ลก
รอ้น (ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม เป็นหวัหน้า
โครงการ) 

สทิธชิยั ลอดแกว้  
(ร่วมวจิยั) 

1 กรกฎาคม 2552 –  
30 มถุินายน 2555 

การขาดโบรอนในพชื" ภายใตโ้ครงการทรพัยากร
พนัธุกรรมทอ้งถิน่เพื่อการใชธ้าตุอาหารพชืในการ
เพาะปลกูอย่างมปีระสทิธภิาพ (ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์
เกษม เป็นหวัหน้าโครงการ) 

สทิธชิยั ลอดแกว้  
(ร่วมวจิยั) 

20 กรกฏาคม 2549 –  
19 กรกฏาคม 2552 

ผลของโบรอนต่อการมชีวีติของละอองเรณูขา้ว" ภายใต้
โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว
ลกูผสมดว้ยการสรา้งความเขา้ใจในความหลากหลาย
ของกระบวนการสบืพนัธุด์ว้ยเมลด็และการใชธ้าตุ
อาหารโบรอน (รศ.ดร. ศนัสนีย ์จ าจด เป็นหวัหน้า
โครงการ) 

สทิธชิยั ลอดแกว้  
(ร่วมวจิยั) 

1 ตุลาคม 2550 –  
30 กนัยายน 2552 
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จากการด าเนินงานวจิยัในปีทีผ่่านมา ศวพก . ไดม้ีการน าเสนอผลงานวจิยัในแหล่งต่าง ๆ เช่น 

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ การน าเสนอผลงานวจิยัในเวททีัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ ในปี 2549 – 

2552 จ านวน ทัง้สิน้ 62 บทความ (ภาคผนวก) 

 

 

ศวพก. ไดร้ว่มมอืกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกภาครฐั และเอกชน ในการเผยแพรอ่งค์

ความรู ้แนวคดิเกีย่วกบัระบบเกษตร ผลงานทางวชิาการ ประสบการณ์ในดา้นระบบเกษตร การเกษตร

ยัง่ยนื และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ ไดม้กีารขยายผลสู่ผูใ้ชแ้ละผูท้ีส่นใจในรปู แบบต่าง ๆ เช่น การ

ฝึกอบรมระยะสัน้ การใหค้ าปรกึษา การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละสื่ออเิลคทรอนิกส ์ในขณะเดยีวกนั 

ศวพก. ไดด้ าเนินงานพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนเขตเกษตรนิเวศน์ต่าง ๆ โดยเน้นการมสี่วนรว่ม

ของเกษตรกร  มรีายละเอยีดการด าเนินงานดงันี้ 

  การเย่ียมชม 

- นายยรรยง  พวงราช ปลดักระทรวงพาณชิย ์ไดเ้ยีย่มชมและ เปิดศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้

เกษตรชุมชนปลอดสารพษิ (Farm outlet) โดยความรว่มมอืของ ศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  รว่มมอืกบักรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย์  เพื่อ

ใหบ้รกิารประชาชน ทัว่ไป มกี าหนดการจดัพธิเีปิดในวนัที ่ 23 กนัยายน 2552 สถานีวจิยัเกษตรเขต

ชลประทาน  

-คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนวารเีชยีงใหม ่เยีย่มชมสถานีวจิยัเกษตรเขตชลประทาน

และการผลติผกัปลอดสารพษิ จ านวน 25 คน ในวนัที ่24 เมษายน 2552 

- คณะคร ูนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และผูป้กครอง  เยีย่มชมกจิกรรมตลาดนดัหลกัสตูร

ดา้นวทิยาศาสตรเ์กษตร ในงานตลาดนดัหลกัสตูรและวทิยาศาสตรเ์กษตร  ณ สถานีวจิยัเกษตรเขต

ชลประทาน ในวนัที ่5-6 กุมภาพนัธ ์2552 

9 : ส่ิงตีพิมพ ์

10. การบริการวิชาการ 
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      - คณะท างานจากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ จ านวน 6 คน ศกึษาดงูาน

โปรแกรมการขอใชร้ถย นต์ ของศูนยว์จิยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตร ในวนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์2552 เพื่อ

เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาระบบคอมพวิเตอรข์องคณะเศรษฐศาสตร ์

- คณะทตูการศกึษาจากประเทศอนิโดนีเชยี  มกี าหนดการเยอืนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ระหว่างวนัที ่15-17 ธนัวาคม 2551 และมกี าหนดการเยีย่มชมหลกัสตูรเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบเพื่อเป็น

การหารอืเกีย่วกบัการศกึษาและนกัศกึษาทุนรฐับาลไทยจากประเทศอนิโดนีเชยี  ในวนัที ่16 ธนัวาคม 

2551 

- หวัหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานในจงัหวดักาฬสนิธุ ์เขา้เยีย่มชมและดงูานระบบ

สารสนเทศ จ านวน 31 คน และอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัขอนแก่น จ านวน 2 คน เขา้เยีย่มชมและดงูาน

ระบบสารสนเทศทางเกษตร  (รสทก.)และระบบการตดัสนิใจทอ้งทุ่งไทย   วนัที ่24 ธนัวาคม 2551 ณ 

หอ้งประชุม นคร ณ ล าปาง  

- กระทรวงเกษตร และพฒันาชนบทประเทศเวยี ดนาม (Department of Science, 

Technology and Environment) จ านวน 5 คน และ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู  (องคก์รมหาชน ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 คน ศกึษาดงูานและรบัฟงับรรยายพเิศษเรือ่ง Upland 

Livelihood Development in Northern Thailand โดยม ีรศ .ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห์  เป็นผูบ้รรยาย 

วนัที ่17 ธนัวาคม 2551  

       - คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะผูบ้รหิารและบุคลากรจ านวน 9 คน 

เขา้ศกึษาดงูานดา้นระบบการบรหิารและการใชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการองคก์รของศูนยว์จิยัเพื่อ

เพิม่ผลผลติทางเกษตร โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาดงูานและการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์มาพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รของคณะฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในวนัที่  6 

พฤศจกิายน 2551 

 การประชุมวิชาการนานาชาติ 

- การประชุมวชิาการนานาชาต ิในหวัขอ้ Soil and Water Assessment Tool- 

Southeast  Asia (SWAT-SEA) Conference ระหว่างวนัที ่ 7-8 มกราคม 2552 ณ โรงแรมโลตวัปาง

สวนแกว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่มจี านวนผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 50 คน 
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 การฝึกอบรม 

- ฝึกอบรมวชิาการนานาชาต ิ Diversified Farming Practices using Participatory 

Approaches for Food Security and Safety โดยการสนบัสนุนของส านกังานความรว่มมอืเพื่อการ

พฒันาระหว่างประเทศ (สพร.)  กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวนัที ่ 9-20 มถุินายน 2552 ณ หอ้ง

ประชุม ณ ล าปาง มจี านวนผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมทัง้หมด 12 คน  

- การฝึกอบรมวชิาการนานาชาติ  เรือ่ง Soil and Water Assessment Tool- Southeast  

Asia (SWAT-SEA) Workshop ระหว่างวนัที ่5-6 มกราคม 2552 ณ สวนพฤษศาสตรท์วชีล อ าเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่ มจี านวนผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 77 คน 

- การฝึกอบรมโปรแกรม “น ้าทา”  และ โปรแกรม "รว่มตดัสนิใจ" ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลจงัหวดัล าพนู ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเหมอืงแมท่า ในวนัที่ 7 และ วนัที ่14 มนีาคม 2552 

-การฝึกอบรมเรือ่ง การเพิม่ผลผลติอนิทรยีต์ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ใหบุ้คคลทัว่ไป 

จ านวน 50 คน ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยหุว่า อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ในวนัที ่ 10 

มถุินายน 2552 

-การฝึกอบรมการผลติผกัปลอดสารพษิ : ยวุชนเกษตร รุน่ที ่1 ณ สถานีวจิยัเกษตรเขต

ชลประทาน จ านวน 30 คน ในวนัที ่30 เมษายน 2552 

-การฝึกอบรม เรือ่ง การผลติผกัปลอดสารพษิ ในการจดักจิกรรมค่ายวทยาศาสตร์

เกษตร ภาคฤดรูอ้น ประจ าปี 2552 ใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษา จ านวน 30 คน ณ สถานีวจิยัเกษตรเขต

ชลประทาน ในวนัที ่24 มนีาคม 2552  

-การฝึกอบรม เรือ่ง การผลติขา้วกลอ้งงอก ในการจดักจิกรรมค่ายวทยาศาสตรเ์กษตร 

ภาคฤดรูอ้น ประจ าปี 2552 ใหก้บันกัเรยีนนักศกึษา จ านวน 30 คน ณ สถานีวจิยัเกษตรเขตชลประทาน 

ในวนัที ่23 มนีาคม 2552  

 การจดัการฝึกงาน  

-วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหมส่่งนกัศกึษา จ านวน 16 คน เขา้รบัการฝึกงาน 
ณ สถานีวจิยัเกษตรเขตชลประทาน ในระหว่างวนัที ่2 มนีาคม - 3 เมษายน 2552 

 



รายงานประจ าปี ศวพก. 2552 

 

 
17 

 

 การสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลกัสตูรนานาชาติและการผลิตมหาบณัฑิตในภมิูภาค  

  จากประสบการณ์และผลงานวจิยัในดา้นการเกษตรเชงิระบบ ท าใหแ้หล่งทุนการ ศกึษา

และวจิยั เช่น Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ไดใ้หก้ารสนบัสนุน ศวพก . ในการพฒันา

หลกัสตูรนานาชาตสิาขาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ ตัง้แต่ปี 2527 เป็นตน้มา หลกัสตูรนานาชาติ

มหาบณัฑติเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบไดผ้ลติบณัฑติในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้คอื ประเทศไทย 

จนี เวยีดนาม กมัพชูา ลาว พมา่ อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินสแ์ละในภู มภิาคเอเชยีใต ้คอื เนปาล ภฐูาน บงั

คลาเทศ และ ศรลีงักา  และในปี 2551 หลกัสตูรฯ ไดเ้ปิดสอนในระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรดุษฎี

บณัฑติสาขาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ เป็นปีแรก โดยท าการสอนเป็นหลกัสตูรปกต ิมนีกัศกึษาในปี 2551 

จ านวน 2 คน และ ปี 2552 จ านวน 3 คน  ปจัจบุนัหลกัสู ตรฯ มนีกัศกึษาและบณัฑติ จ านวนทัง้สิน้ 197 

คน โดยเป็นบณัฑติจากต่างประเทศในภมูภิาคดงักล่าวขา้งตน้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ประเทศ 
ปีการศึกษา 
2527-2551 

นักศึกษาปัจจบุนั 
(2550-2552) รวม 

ปรญิญาโท ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 
จนี 19 - - 19 
เวยีดนาม 42 1 - 43 
ลาว 6 1 - 7 
กมัพชูา 7 1 - 8 
เมยีนมาร ์ 8 4 - 12 
ฟิลปิินส ์ 4 - - 4 
อนิโดนีเซยี 6 1 - 7 
บงัคลาเทศ 4 2 - 6 
ศรลีงักา 7 2 - 9 
เนปาล 13 - - 13 
ภูฎาน 9 - - 9 
ไทย 72 1 5 78 
รวม 197 13 5 210 

 

ในปีการศกึษา 2551 - 2552 หลกัสตูรสาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ มนีกัศกึษาทัง้

ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ทีม่าจากประเทศต่าง ๆ ดงันี้ 
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     ปีการศึกษา 2551 

ระดบัปริญญาเอก ช่ือ - สกลุ ประเทศ 

 

นายชษิณุชา  บุดดาบุญ ไทย 

 

นางสาวทนิรตัน์  พทิกัษ์พงศเ์จรญิ ไทย 

ระดบัปริญญาโท ช่ือ - สกลุ ประเทศ 

 

MD. Arif Houssain  

 

บงัคลาเทศ 

 

Win Thida Oo  

 

เมยีนมาร์ 

 

B.J.S. Samanmali Fernando  

 

ศรลีงักา 

 

       ปีการศึกษา 2552 

ระดบัปริญญาเอก ช่ือ - สกลุ ประเทศ 

 

นายอารยี ์ เชือ้เมอืงพาน ไทย 

 

นายสมบตั ิ สงิฆราช ไทย 
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นายวรวรีกุรณ์  วรีะจติต์ ไทย 

ระดบัปริญญาโท ช่ือ - สกลุ ประเทศ 

 

Mr. Nguyen Ngoc Son Ha เวยีตนาม 

 

Mrs. Marufa Sultana บงัคลาเทศ 

 

Mr.Khamko Thammavong ลาว 

 

Ms. Myint Myint Khaing เมยีนมาร์ 

 

Ms. Ei Ei Cho เมยีนมาร์ 

 

Ms. Theint Theint Aung เมยีนมาร์ 

 

ปจัจบุนั ศษิยเ์ก่าของหลกัสตูรเกษตรศาสตรเ์ชงิระบบมคีวามกา้วหน้าในอาชพี ไมว่่าจะ

เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั หรอื ผูบ้รหิาร และนกัวชิาการในศูนยว์จิยั กระทรวงทบวงกรมในประเทศ

เหล่านี้ เป็นผูบ้รหิารและนกัวชิาการระดบัสงู ซึง่ก าหนดนโยบายระดบัประเทศอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

บุคลากรเหล่านี้เป็นทรพัยากรมนุษย ์ซึง่มคีวามสมัพนัธแ์ละความรูส้กึทีด่กีบัประเทศไทย และยงัช่วย

เผยแพรช่ื่อเสยีงใหป้ระเทศไทยเป็นอยา่งด ี 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัต่างประเทศ  
ศวพก. มคีวามรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษาและ สถาบนัวจิยัและพฒันาใน

ต่างประเทศผ่านโครงการวจิยัและพฒันา และการฝึกอบรมระยะสัน้ทีด่ าเนินการระหว่างปี 2543-2552 
ดงันี้ 

 สถาบนัการศึกษา : Washington University, Australian National University, 
ANU, Murdoch University, University of Western Australia, Queensland 
University, Columbia University, University of Georgia, Centre for Southeast 
Asian Studies, Kyoto University, Japan, Yunan University 

 ศนูยวิ์จยัการเกษตรนานาชาติ : International Rice Research Institute (IRRI),  
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT),  Center for 
International Forestry Research(CIFOR), World Agroforestry Center (WAC) 

 สถาบนัวิจยัในต่างประเทศ : Centre de Coopération Internationale en 
Recherche agronomique pour le Développement (CIRAD), New York 
Botanical Garden (NYBG), National Agricultural and Forestry Research 
Institute (NAFRI), Lao PDR, Cambodian Agricultural Research Institute. 

 
ความรว่มมอืดงักล่าวก่อใหเ้กดิความรว่มมอืทางวชิาการทีน่ ามาซึง่การพฒันาปรบัปรงุ

ผลงานทีป่ระยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยดงัทีก่ล่าวมาแลว้ นอกจากนี้ยงัเป็นการเผยแพรง่านของนกัวชิาการ

ไทยในระดบัสากลดว้ย 

 

 

 

 

 

 

11 :  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
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