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1. ประวัติความเปนมา 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มีชื่อภาษาอังกฤษวา The Multiple Cropping Center 

(MCC) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

เจาของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูดําเนินการ ตอมาเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ การจัดตั้งศวพก.ในระยะเริ่มตนการจัดตั้งไดมีการสนับสนุนทางการเงินและบุคลากรจากตางประเทศ

โดยมีมูลนิธิฟอรดเปนผูสนับสนุนหลัก มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพ่ือนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบาย

ทางดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพ

ของเกษตรกรและองคกรท่ีเก่ียวของ ศวพก. มีการดําเนินงานแบบสหสาขาวิชา โดยความรวมมือของบุคลากร

จากหลายสาขาวิชาท้ังทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และเศรษฐกิจสังคม และใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัย

เพ่ือแกปญหาการเกษตร พัฒนาองคความรูและวิธีการวิ เคราะหปญหาการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหนวยวิจัยหลัก 3 หนวย ไดแก หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหนวยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยังรวมกันจัดหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ (Agricultural Systems) 

 ศวพก. ใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตรเชิงระบบมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 และเปลี่ยนเปนหลักสูตรนานาชาติในป พ.ศ. 2531 จนถึง

ปจจุบัน หลักสูตรนี้ไดผลิตมหาบัณฑิตใหกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศไทย จีน 

เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเอเชียใต คือ ประเทศเนปาล   

ภูฐาน บังคลาเทศ และศรีลังกา จํานวนท้ังสิ้น 214 คน โดยเปนบัณฑิตจากตางประเทศในภูมิภาคดังกลาว

ขางตน รวมท้ังสิ้น 129 คน ปจจุบันไดขยายการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบโดยไดเปด

หลักสูตรปริญญาเอกเม่ือป 2551 ซ่ึงเปนหลักสูตรปกติ (ไทย) ในปการศึกษา 2553 นี้ มีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และในป พ.ศ.2554 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก โดยเปลี่ยนหลักสูตรท้ังสองระดับเปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือใหสามารถรองรับการเปน

ประชาคมอาเซียน และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนสาขาวิชาการจัดการระบบ

เกษตร เพ่ือใหนักศึกษามีความรูหลากหลายสาขาเพ่ิมมากข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชกับบริบทของภูมิลําเนา

ของนักศึกษา โดยสามารถรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

 ภารกิจหลักทางดานการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการสนับสนุนการเรียนการสอนเปน

งานบูรณาการภายใตการดําเนินงานของหนวยวิจัย ไดแก หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร และการจัดการ กลุมวิจัยทรัพยากรพันธุกรรม 

ธาตุอาหารพืช และสถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน 
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นอกจากนี้ ศวพก. ไดใหคําปรึกษาอบรมในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และ

เกษตรกรท้ังในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและ

องคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ในป 2554 นี้ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือขอ
เปลี่ยนชื่อศูนยวิจัยฯ จากเดิม ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (Multiple Cropping Center) เปน 
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (Center for Agricultural Resource Systems Research) ท้ังนี้เพ่ือให
สอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ และการดําเนินงานดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการเกษตรของ
ศูนยวิจัยฯ ในปจจุบันนี้ 

 
2. วิสัยทัศน  

ศวพก. มีวิสัยทัศนท่ีไดรวมกําหนดกันข้ึน คือ “เปนผูนําภูมิภาคดานการวิจัยเชิงระบบเพ่ือการ

พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน” 

 

3. พันธกิจ 

 นําแนวทางเชิงระบบมาใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนทางดานระบบเกษตรยั่งยืน ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร ระบบธุรกิจเกษตรและการจัดการ 

 พัฒนาองคความรูและวิทยาการทางเกษตรเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการผลิตและ

กระบวนการผลิต การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา และการจัดการธุรกิจเกษตร 

 เสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตรเชิงระบบ 

 มีการบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและเปนท่ีปรึกษาในเรื่องท่ี 

เชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และเกษตรกร ท้ังในประเทศและตางประเทศ

อยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและองคกรท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

 
4. วัตถุประสงค  

การวิจัย 

 เสริมสรางรากฐานการวิจัยเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 ดําเนินการวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหารและจัดการธุรกิจ

เกษตรเพ่ือชุมชน  

 พัฒนาและดําเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ  ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนและการพัฒนาเกษตรใน

ระดับจังหวัดภาคเหนือ  

การสนับสนุนการเรียนการสอน  

 สนับสนุนการเรียนการสอนผานทางหลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบ เพ่ือผลิต

บัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู และทักษะทางระบบเกษตรทํางานใหสังคม 

การบริการวิชาการ 

 การบริการวิชาการทางเกษตรศาสตรเชิงระบบใหเขมแข็ง 

 ใหการบริการวิชาการดานเกษตรศาสตรเชิงระบบใหชุมชนภาคเหนือในจังหวัดตาง ๆ  

 
5. โครงสรางองคกร 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)   เปนสวนงานภายใตคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนหนวยงานท่ีดําเนินงานและใชผลงานดานการคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เ พ่ือสรางความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ถายทอดองคความรู ให กับนักศึกษา                

ในระดับอุดมศึกษา เกษตรกร และเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐและเอกชนท้ังในระดับภาค ประเทศ และภูมิภาค 

รวมท้ังสรางเครือขายความสัมพันธและมิตรภาพท่ีม่ันคงกับหนวยงาน องคกรและสถาบันท้ังภายในและ

ตางประเทศ โดยเนนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางดานการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในเชิงบูรณาการ มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพ่ือนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและ

องคกรท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบระดับนานาชาติ 

ท้ังนี้ไดผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาภาคเหนือและประเทศเปนจํานวนมาก ภายใตการดําเนินงาน

ของหนวยวิจัย 2 หนวยคือ 

(1) หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เปนหนวย

งานวิจัยท่ีบุกเบิกงานวิจัยระบบพืชและระบบฟารมเปนเวลาติดตอกันมากกวาสามทศวรรษ ซ่ึงใหความสําคัญ

กับความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง และสรางความม่ันคงทางดานอาหารและ

รายไดใหกับครัวเรือนและชุมชนโดยการผสมผสานวิธีการศึกษาดานเกษตร สังคม และเศรษฐศาสตร        

เพ่ือพัฒนาสูระบบการผลิตอาหารท่ีม่ันคง ปลอดภัย สรางมูลคาเพ่ิม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมท้ัง

ออกแบบ  ระบบการผลิตท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีสรางนําไปสู “ความอยูเย็นเปนสุข” ของชุมชน สาระสําคัญ
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ประกอบดวย การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะของ

ชุมชน การทํางานระดับกลุมและเครือขาย และการเชื่อมโยงสูนโยบายสาธารณะเพ่ือกระจายผลในวงกวาง 

กระบวนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน จึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญญาเปนพลังขับเคลื่อนเพ่ือความอยูดี  

กินดีของชุมชน และเปนแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตทางเกษตรท่ีสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร (Decision Support 

Systems in Agricultural Resource Management Research Unit) เปนหนวยวิจัยท่ีบุกเบิกงานดานระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดการทรัพยากรทางเกษตรข้ึนในประเทศไทยตั้งแตป 2531 โดยการผสมผสาน

เทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศ (geographic information systems, GIS) การวิเคราะหขอมูลระยะไกล 

(remote sensing analysis) การจําลองสถานการณ (modeling and simulation) และวิธีการวิเคราะห

กระบวนการตัดสินใจ (decision analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

แบบจําลอง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สําหรับใชในการระบุปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี การประมาณ

ผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตรในระดับแปลง ฟารม   

ลุมน้ํา จังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นจึงเนนการผลิตผลงานท่ีมีลักษณะบูรณาการขอมูล องคความรู และ

วิธีการวิเคราะหตางๆ เพ่ือแกไขปญหาท่ีซับซอนในทางเกษตรและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จึงชวยใหผูทํา

หนาท่ีตัดสินใจใชทางเลือกท่ีเหมาะสมจากผลลัพธของกระบวนการวิเคราะหหรือจําลองสถานการณ โดยอาศัย

ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและถูกตอง  

 

ในการบริหารจัดการองคกรของ ศวพก. มีการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ โดยมีโครงสรางการ

บริหาร และอัตรากําลังในหนวยวิจัยและสวนงานตางๆ ดังแผนภาพท่ี 1 
 

 

 
 

 

 

แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานของศวพก. 
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2. คณะผูบริหาร 
 

 

รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห            หัวหนาศูนย 
โทร.  053-944621 ext. 241 
Email: benchapun.e@cmu.ac.th 

 
 

รศ. ดร. นคร ณ ลําปาง             ท่ีปรึกษา 
โทร. 053-944621 ext. 223 
 
 

 

อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ             ท่ีปรึกษา 
โทร. 053-944621 ext. 209 
Email: phrek.y@cmu.ac.th 
 

 
 

อ. ดร. เมธี เอกะสิงห             ท่ีปรึกษา 
โทร. 053-944621 ext. 220 
Email: methi.e@cmu.ac.th 
 

 

รศ. ดร. ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา             กรรมการ         
โทร. 053-944621 ext. 228 
Email: sakda.j@cmu.ac.th 
 

 
 

รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช   กรรมการ 
โทร. 053-944621     ext. 216  
Email: attachai.j@cmu.ac.th 
 

 

ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์            กรรมการ           
โทร. 053-944621 ext. 230 
Email: chanchai.s@cmu.ac.th 

 

ผศ. ดร. ถาวร ออนประไพ                               กรรมการ 
โทร. 053-944621         ext. 213 
Email: thaworn.o@cmu.ac.th 
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7. ทรัพยากรการบริหารจัดการ 

6.1 บุคลากร 

ปจจุบันหัวหนา ศวพก. ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห และ ศวพก. ไดมีบุคลากร

ท่ีรวมอุดมการณในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชแนวทางเชิงระบบเพ่ือ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ ศวพก. ประกอบดวย คณาจารยจากภาควิชาตางๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร

ท่ีมาทํางานวิจัยและรวมสอนในหลักสูตรนานาชาติฯ จํานวน 11 คน พนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน 

พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ

ตําแหนงท่ัวไป จํานวน 8 คน ลูกจางประจํา จํานวน 25 คน และลูกจางชั่วคราว (เงินรายได และโครงการวิจัย)  

จํานวน  9  คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 61 คน (ตารางท่ี 1) นอกจากนี้ ศวพก. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา

ของศวพก. จํานวน 3 ทาน ไดแก 

1.รองศาสตราจารย ดร.นคร  ณ  ลําปาง 

2.อาจารย ดร.เมธี  เอกะสิงห 

3.อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสิริ 

ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิท้ังสามเปนผูรวมกอตั้ง ศวพก. มาตั้งแตเริ่มแรก และปจจุบันก็ยังใหความชวยเหลือและ

ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของ ศวพก. อยางตอเนื่อง 

 
ตารางท่ี  1  บุคลากรของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (1 ตค 53 – 30 กย 54) 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวม 
ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยฯ 1 2   3 
ขาราชการ สาย ก.(จากภาควิชาตาง ๆ ) 11    11 
ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะและตําแหนงท่ัวไป 

- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
- บุคลากรชํานาญการ 
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
- ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญการ 

 
 
 
1 

 
 
2 
2 

 
 
 
 
1 
1 
1 

  
 
2 
3 
1 
1 
1 

พนักงานมหาวิทยาลัย  3 2  5 
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย   3  3 
ลูกจางประจํา    25 25 
ลูกจางช่ัวคราวเงินรายไดมหาวิทยาลัย    1 1 
ลูกจางช่ัวคราวโครงการวิจัย  4  1 5 
รวมท้ังสิ้น 13 13 8 27 61 
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ในจํานวนบุคลากร 61 คน ของศวพก. นั้น เปนท่ีนาภูมิใจท่ีนายเกษม ไชยวงค พนักงานขับรถ งาน

เกษตรและกอสราง ของศวพก. ไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนของคณะเกษตรศาสตร และไดรับ

คัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเขารับเกียรติบัตรและ   

เข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 

 

นายเกษม ไชยวงค  

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2553 

นอกจากนั้น ในป 2554 บุคลากรของ ศวพก ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอรด และบางสวนจาก

งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก. ไดกลับมาจากศึกษาตอจากตางประเทศในระดับปริญญาเอก คือ นางสาว

ประทานทิพย  กระมล และ นายพนมศักดิ์  พรหมบุรมย ซ่ึงท้ังสองทานนี้จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

งานวิจัยของ ศวพก. ตอไป 

6.2 งบประมาณ 

ทุนดําเนินการท่ีใชในหนวยงาน กิจกรรมหรือบริการ 

ทุนดําเนินการของ ศวพก. ในปงบประมาณ 2554 มาจากแหลงทุนตาง ๆ ดังนี้ 

 งบประมาณแผนดิน 

 งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก.  

 งบประมาณเงินรายไดจากหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ  

 งบประมาณสนับสนุนการการวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในประเทศ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมพัฒนาท่ีดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง สํานักงาน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เปนตน 

 งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยจากแหลงทุนในประเทศ ไดแก สํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ 
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งบประมาณในการบริหารของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 รวมท้ังสิ้น 16,983,176.00 บาท 

ประกอบดวยงบประมาณแผนดิน จํานวน 11,441,068.00 บาท งบประมาณเงินรายได ศวพก. จํานวน 

3,452,440.00 บาท งบประมาณเงินรายไดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ จํานวน 

2,089,668.00 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 งบประมาณของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)  

ลําดับ ประเภทงบประมาณ จํานวน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2554 11,441,068.00 

2 งบประมาณเงินรายได  

- ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  

 

3,452,440.00 

 - หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ 2,089,668.00 

รวม  16,983,176.00 

   

ในสวนของโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2554  ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย รวมท้ังสิ้น 

5,704,983.64 บาท (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

แหลงทุน งบประมาณ (บาท) 
เงินสนับสนุนโครงการวิจัย  
 - แหลงทุนในประเทศ 5,704,983.64 
   

รวม  5,704,983.64 
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8. กิจกรรมในปงบประมาณ 2554 

 

งานประเพณีสงกรานตของคณะเกษตรศาสตร 
 

คณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ศวพก. เขารวมงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2554 
ของคณะเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 

 
 

  
 
 
 

งานเล้ียงแสดงความยินดีแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ศวพก. ไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ท่ีไดสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 
2553 ณ ลานประภา วิริยะประไพกิจ ศวพก. เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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โครงการสหกรณออมทรัพยและคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมใจสามัคคี ปลูกปา 
สรางฝายถวายในหลวง 

 

บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการปลูกปา เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2554 
ณ หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงขุนชางเค่ียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

         
 
 
 

โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามมินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว” ณ 
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร 
 

บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการปลูกตนสัก เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 
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เขารวมถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร 
 
บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการถวายเทียนพรรษา เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 

2554 ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

  
 
 
 

การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 

 

 คณาจารย และบุคลากร ศวพก. ไดเขารวมการประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 ท่ีจัดข้ึนระหวาง

วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท้ังนี้คณาจารยและบุคลากร

ไดนําเสนอบทความ จํานวน 11 เรื่อง และโปสเตอร จํานวน 1 เรื่อง เพ่ือเปนการเผยแพรงานวิจัยดานระบบ

เกษตรของศวพก. ในการนี้ อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ ไดรับเชิญเปนผูดําเนินการเสวนา หัวขอเรื่อง “ระบบ

เกษตรเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก”  นอกจากนั้น 

ดร.พนมศักดิ์  พรหมบุรมย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ของ ศวพก. ไดมีสวนรวมดวยการเปนกรรมการของ

การจัดประชุมครั้งนี้    
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การประชุมวิชาการประจําป 2554 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการ ศวพก. ประจําป 2554  
ระหวางวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  เพ่ือเปด
โอกาสใหคณาจารย  ขาราชการ นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของศวพก. ในป 2553 ท่ีผานมา ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ ไดมีการนําเสนอบทความจาก
อาจารยและนักวิจัยของศูนยวิจัยฯ จํานวนท้ังสิ้น 14 บทความ นอกจากนั้น ศวพก. ไดเปดโอกาสใหบุคลากร
ทุกระดับในสังกัด   ศวพก.  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันในการดําเนินงานภายใน
องคกร  ซ่ึงมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทุกฝาย ในเรื่อง “ทิศทางของ ศวพก. ในอนาคต” เพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของศวพก. ตอไป และ ศวพก. ไดจัดงานมุทิตาจิตเนื่องในการ
เกษียณอายุของอาจารยและบุคลากรในสังกัด  โดยในป 2554 นี้ มีบุคลากร ศวพก. เกษียณอายุจํานวน        
4 ทาน และอาจารย 1 ทาน 
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กิจกรรม 5 ส 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ได จัดกิจกรรม 5 ส  ในวันท่ี  2 กันยายน 2554      

เพ่ือเปนการพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของศวพก. ใหมีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม และ

สะอาดตา ทําใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสรางบรรยายกาศท่ีดีในการทํางาน และการเรียนการสอน 
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การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  
ในปงบประมาณ 2554 นี้ บุคลากรของศวพก. ไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ท่ีจัดโดย     

คณะเกษตรศาสตร และหนวยงานตาง ๆ อาทิเชน  
 

- การคิดเชิงบวกและการทํางานเปนทีม โรงแรมสวนบัวรีสอรท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม วันท่ี 4 - 5 
กุมภาพันธ 2554 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวบงชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานดานการประกัน
คุณภาพสําหรับบุคลากร วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 

- โครงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรสีขาว ป 2554 วันท่ี 2 มีนาคม 2554 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan)           

วันท่ี 9 มีนาคม 2554 
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ งานการเงิน การคลังและพัสดุ วันท่ี 26 

เมษายน 2554 
- การชี้แจงการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) วันท่ี 27 เมษายน 

2554 
- ยุทธศาสตรการบริหารพัฒนาองคการสมัยใหมโดยใชกระบวนการบริการงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

วันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2554 
- การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2554 
- คลินิก มคอ.สัญจร วันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การกรอก มคอ.3 ผานระบบ AG-MIS วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 
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- การประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งท่ี 10 วันท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2554 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิชิตโรคออฟฟสซินโดรม วันท่ี 16 สิงหาคม 2554 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานบริการดานการศึกษาระหวางหนวยงานและภาควิชา : การจัด

ตารางสอนผานระบบ internet วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 
งานประกันคุณภาพ 

ในรอบปการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 

พฤษภาคม 2554) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศวพก. ไดดําเนินงานครอบคลุมท้ังงานวิจัย 

งานจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานบริการการ

วิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม และงานประสานงานกับองคกรอ่ืน ๆ  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ศวพก. ไดมุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑและรายการองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจํา ศวพก. ข้ึนชุดหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพของศวพก. พัฒนาระบบกลไกการประกัน  คุณภาพการศึกษา จัดทําฐานขอมูลและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน เสนอแนะ

แนวทางเสริมความแข็งแกรงใหแก   องคกร  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

จากการท่ีศวพก. ไดดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน ศวพก. ในรอบปการศึกษา 2553 ท่ี

ผานมา ผลปรากฏวา การดําเนินงานของศวพก. ไดผลเปนท่ีนาพอใจ โดยไดคะแนนประเมินตนเอง จาก

คะแนนเฉลี่ยรวม 18 ตัวบงชี้ มีคาคะแนน 4.33 ผลการประเมินอยูในระดับดี และศวพก. ไดรับการตรวจเยี่ยม

จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 

25 เมษายน 2554 และไดรับเลือกใหเปนตัวแทนของคณะ ในการเยี่ยมชมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงไดมาเยี่ยมศวพก. เม่ือวันท่ี 

27 กันยายน 2554 นอกจากนี้ศวพก. ยังไดรับคําชมเชยจากคณะกรรมการฯ ในรายงานของคณะกรรมการฯท่ี

เสนอตอมหาวิทยาลัย วาคณะเกษตรศาสตรมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practices) เรื่องการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย เชน ระบบภูมิสารสนเทศ “ดินลานนา” ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ “ทองทุงไทย” ระบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ ระบบรวมตัดสินใจ ระบบสนับสนุน

การวางแผนจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตร และบริการโปรแกรม IMGP-Plan และโปรแกรม SLA ซ่ึงผลผลิต

เหลานี้ เปนผลงานท่ีนาภาคภูมิใจของ ศวพก ท่ีไดดําเนินการตอเนื่องกันเปนเวลาหลายป 
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9. งานวิจัย  

ศวพก. มีการดําเนินโครงการวิจัยท้ังโครงการวิจัยท่ีมาจากแหลงทุนภายนอก และโครงการวิจัยท่ีใช

แหลงทุนภายใน (งบประมาณเงินรายได) ในปงบประมาณ 2554 มีโครงการวิจัยท่ีดําเนินงานในป 2553 -

2554 ในหนวยวิจัยตางๆ  จํานวนท้ังสิ้น  18 โครงการ   โดยแบงเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

จํานวน 10 โครงการ  และแหลงทุนภายในจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 7 โครงการ       

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ซ่ึงมีงบประมาณของโครงการวิจัยเทากับ 11,469,886.00 บาท  
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ตารางท่ี 4 โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54) 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1 การพัฒนาและขยายผลการผลิต

ผักปลอดสารพิษ 

1 ต .ค .53 -

30 ก.ย.54 

นายจตุรงค พวงมณี 379,720 สสส. 

2 การจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร

ขอบเขตลุมนํ้าบนพ้ืนท่ีสูงใน 3 

จังหวัด 

1 พ .ย . 53 -

27 ส.ค.54 

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์ 616,000.00 สกว. 

3 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัด

ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

บนพ้ืนท่ีสูง 

24 พ.ย.53-

19 ก.ย.54 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 900,000.00 สถาบันวิจัย

และพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง 

4 การพัฒนาระบบการจัดการพืชผัก

ปลอดสารพิษ ต.แมนาเติง และต.

ทุงยาว อ.ปาย จ.แมฮองสอน 

1 ธ.ค.53-30 

พ.ย.54 

นายจตุรงค พวงมณี 532,070.00 สกว. 

5 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน

ท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีดิน

สําหรับการเกษตรกรรมพ้ืนท่ีสูง 

1 ธค.53-31 

พค.54 

ผศ.ดร. ถาวร ออนประไพ 458,929.00 สกว. 

6 ความเสีย่งในการเกษตรระบบ

พันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม

และลาํพูน ผลกระทบตอ

เกษตรกรรายยอย ความเช่ือมโยง

ตอนโยบายสาธารณะ 

1 ธ.ค.53-30 

พ.ย.54 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 

 

1,863,533.00 สกว. 

7 ความสัมพันธระหวางความมั่นคง

ทางอาหารของครัวเรือนในชนบท

กับทรัพยากรเกษตรตามเขต

นิเวศนตาง ๆ  

1 ก .พ .54 -

31 ม.ค.55 

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์ 2,105,760.00 สกว. 

8 การพัฒนากระบวนการวิเคราะห

และประเมินความเสี่ยงและความ

เปราะบาง เ ชิ ง พ้ืน ท่ีและการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศประเทศไทย 

1 พ .ค .54 -

31 ก.ค.54 

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย 84,700.00 START จุฬาฯ 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

9 Developing Agricultural 

Policies for Rice-Based 

Farming Systems in the 

Mekong Region 

1 ก.ค.54-

30 มิ.ย.56 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 

 

1,822,850.00 ACIAR 

10 การบูรณาการระบบสารสนเทศ

เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากร

ทางเกษตรโดยชุมชน : นัยตอการ

นําไปสูนโยบายสาธารณะ 

1 ก .ย . 54 -

28 ก.พ.56 

ผศ.ดร. ถาวร ออนประไพ 2,406,668.00 สสส. 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 11,170,230.00  

 

นอกจากงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนตางๆ แลว ศูนยวิจัยเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของศูนยวิจัยฯ  เพ่ือเปนการสนับสนุนให

บุคลากรของศูนยวิจัยฯ ไดทํางานวิจัยไดอยางเต็มความสามารถ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2554 แหลงทุน เงินรายได 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1. การศึกษาการผลิตมะเขือเทศปลอด

สารพิษ 

1 ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นายจตุรงค พวงมณี 50,000.00 เงินรายได 

2. การจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมใน

การผลิตกระเทียมอินทรีย 

 นายชินกฤต สุวรรณคีรี 50,000.00 เงินรายได 

3. การศึกษาและสํารวจลักษณะกองมูล

ไสเดือนในกอขาว 

1 ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นายทัพไท หนอสุวรรณ 50,000.00 เงินรายได 

4. การศึ กษาพฤติกร รมและความ

ตองการของผูบริโภคชาวไทยและ

ชาวตางชาติท่ีมีตอผักปลอดสารพิษ

และผักอินทรีย 

1  ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นางกุศล ทองงาม 30,000.00 เงินรายได 

5. การจัดทําแปลงเรียนรูเกษตร 1 ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นายจตุรงค พวงมณ ี 52,500.00 เงินรายได 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

6. การผลิตเมล็ดพันธุขายายสําหรับ

เกษตรกร 

1 ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นายจตุรงค พวงมณี 42,500.00 เงินรายได 

7. แป ล ง เ รี ย น รู ก า ร จั ด ก า ร ไ ม ผ ล

ปลอดภัยจากสารพิษ 

1 ต .ค . 53 -

30 ก.ย.54 

นายชินกฤต สุวรรณคีร ี 24,656.00 เงินรายได 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 299,656.00  

 

 

10. ส่ิงตีพิมพ 

จากการดําเนินงานวิจัยในปท่ีผานมา ศวพก. ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในแหลงตางๆ เชน ตีพิมพใน

วารสารวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2553 – 

กันยายน 2554 จํานวน ท้ังสิ้น 25 บทความ (ภาคผนวก) 
 

11. การบริการวิชาการ 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มีการดําเนินงานตอยอดงานวิจัยสูงานบริการวิชาการแกสังคม 

และประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน โดยความรวมมือของบุคลากรของศูนยรวมกับคณาจารยจาก

ภาควิชาตางๆ ในคณะเกษตรศาสตร โดยมุงเนนการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมจากหลายฝายบนฐานความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมา

ศวพก. ไดดําเนินงานบริการวิชาการในดานระบบการปลูกพืช ระบบฟารม ระบบเกษตร การพัฒนาระบบ

เกษตรและทรัพยากรอยางยั่งยืน และการพัฒนาระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนตน  

จุดเดนในดานงานบริการวิชาการของศวพก. ในปจจุบัน แบงเปน งานบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืน

ทางการเกษตร และระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการเพ่ือ

ความยั่งยืนทางการเกษตรนั้น ศูนยวิจัยฯ นับวาเปนผูนําในดานงานระบบเกษตรปลอดสารพิษ และงานดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงานดานความยั่งยืนในดานการเกษตรโดยเนนพันธุพืชพ้ืนบาน โดย

ดําเนินงานรวมกับหนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงานดานเกษตร สาธารณสุข และฝายบริหารใน

ทองถ่ินและจังหวัด  นอกจากนี้ศูนยวิจัยฯ ยังเปนผูนําในการพัฒนาองคความรูและการใชประโยชนดานระบบ

การตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการถายทอดความรูท้ังดานเทคโนโลยีและการ

นําไปใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา และเจาหนาท่ีในหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ โดยผานงานบริการ

วิชาการ ซ่ึงในปงบประมาณ 2554 นี้ ไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือบริการ

วิชาการ เปนเงินจํานวน 165,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 
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สถานีเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มีความสําคัญ

ตอการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในดานเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบ

เกษตรปลอดสารพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังใหกับผูเก่ียวของในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

บุคคล และหนวยงานภายนอก งานวิจัยจากสถานีทดลองฯ ไดถูกนําไปเผยแพรและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของ และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ซ่ึงงานวิจัยและบริการวิชาการดาน

การผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ในสถานีทดลองฯ เปนท่ียอมรับและพัฒนาไปสูการรวมงานกับ

หนวยงานระดับจังหวัด องคกรสวนทองถ่ินและเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 6 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2554 แหลงทุน งบประมาณแผนดิน 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1. การขยายแนวคิดการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอระบบอนุรักษปาและลดการ

ขยาย พ้ืน ท่ีป า โดยผ า เว ทีการ

เรียนรูชุมชน 

1 ต.ค.53 - 

30 ก.ย.54 

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 24,000.00 ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผนดิน 

2. การขยายแนวคิดการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอระบบการผลิตเกษตรอินทรีย

เขตชานเมือง 

1 ต.ค.53 - 

30 ก.ย.54 

อ.ดร.บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล 24,000.00 ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผนดิน 

3. แนวทางการอนุรักษและการใช

ประโยชนพืชผักพ้ืนบานและพืช

ปาท่ีมีคุณคาเชิงพาณิชย 

1 ต.ค.53 - 

30 ก.ย.54 

นางกศุล ทองงาม 24,000.00 ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผนดิน 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดการธาตุอาหารเพ่ือการ

อนุรักษและการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

เกษตรกรท่ีมีตอการปลูกขาวโพด

ในระบบไรหมุนเวียนบนพ้ืนท่ีสูง 

1 ต.ค.53 - 

30 ก.ย.54 

ดร.สิทธิชัย ลอดแกว 24,000.00 ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผนดิน 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 96,000.00  

หมายเหตุ เปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนภายใตโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ งบประมาณแผนดินป 2554 หมวดเงินอุดหนุน โดยความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร   

คณะเภสัชศาสตร ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 
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งานบริการวิชาการท่ีศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรท่ีอยูในลักษณะของโครงการวิจัยตางๆ แลว 

ศูนยวิจัยฯ ไดใหบริการความรูทางการเกษตรแกบุคคลท่ัวไป รวมท้ังนักศึกษาจากสถาบันตางๆ โดยเปน

วิทยากรบรรยาย การเปนแหลงศึกษาดูงาน และสถานท่ีฝกงานของนักศึกษา เปนตน 

          ตารางท่ี 7  การศึกษาดูงาน การเผยแพรความรู และการสัมมนา 

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1. 6 ต.ค.53 การผลิตหอมหัวใหญแบบปลอดภยัและแบบปลอด
สารพิษ 

กลุมเกษตรกร ต. บานกาด    
อ.แมวาง และกลุมเกษตรกร   
ต. บอหลวง อ. สันปาตอง      
จ. เชียงใหม 

 

2. 6 – 12 ต.ค.53 การจัดนิทรรศการ บุคคลท่ัวไปท่ีเขาชมงาน "Great 

Food Good Health"  
 

3. 7 ต.ค.53 ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 
  

เกษตรกรตําบลสะลวง  อ.แมริม 
จ. เชียงใหม 

 

4. 9 ต.ค.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกร  ในโครงการ การ
พัฒนาและขยายผลการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ อ.กัลยาณิวัฒนา 
จ. เชียงใหม 

10 

5. 12 ต.ค.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรตําบลหนองแหยง    
อ.สันทราย จ. เชียงใหม  

25 

6. 14 ต.ค.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรตําบลบานเปา        
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

20 

7. 14 ต.ค.53 การดูงานเกษตรอินทรีย เกษตรกรเครือขายเกษตรกร
อินทรียลุมนํ้าแมกวง ต.ลวง
เหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม   

20 

8. 19 ต.ค.53 ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 
 

เกษตรกรตําบลสันโปง  อ.แมรมิ 
จ. เชียงใหม 

20 

9. 27 ต.ค.53 ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 

เกษตรกรตําบลหวยทราย      
อ.แมริม จ. เชียงใหม 

28 

10. 9 ต.ค.53 ติดตามผลกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 

เกษตรกรตําบลสันโปง          
อ.แมริม จ. เชียงใหม 

20 

11. 11 พ.ย.53 ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 

เกษตรกรตําบลชอแล           
อ.แมแตง จ. เชียงใหม 

16 

12. 18 พ.ย.53 การเขาเยีย่มชมสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานในงาน
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 15 

นักเรียนระดับมัธยม 50 

13. 25 พ.ย.53 การรวมอภปิราย “การสรางกลุมใหเขมแข็งและทํา
อยางไรจึงจะทําใหการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการ
สงออกประสบความสาํเร็จ” 

เกษตรกรชาวสวนมะมวง โดย 
สถาบันเกษตรกรชาวสวน
มะมวงจังหวัดเชียงใหม 3 กลุม
และจังหวัดนครราชสีมา  

30 
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ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

14. 1 ธ.ค.53 การอภิปราย “แนวทางการแกไข ผลกระทบฝนยาว
หนาวนานกับการผลิตมะมวงในภาคเหนือตอนบนปการ
ผลิต 2553/2554 ใหไดคุณภาพ” 

เกษตรกรชาวสวนมะมวง       
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ลําพูน  

200 

15. 14 ธ.ค.53 ติดตามผลกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกร ตําบลแมละอูป      
อ.กัลยานิวัฒนา  จ. เชียงใหม 

10 

16. 17 – 18 ธ.ค.

53 

การจัดนิทรรศการ เปดตัวโครงการการศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ 

กลุมเกษตรกร ตาํบลแมนาเติง 
ตําบลทุงยาว  ประชาชนท่ัวไป
และนักทองเท่ียว อําเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน 

1,000 

17. 11 ม.ค.54 ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลกระบวนการผลติผัก
ปลอดสารพิษ 
 

เกษตรกรตําบลสันโปง  อ.แมรมิ 
จ. เชียงใหม 

20 

18. 13 ม.ค.54 นิทรรศการ ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 

เกษตรกรและประชาชนใน
ตําบลหวยทราย อ.แมริม        
จ.เชียงใหม 

500 

19. 14 ม.ค.54 เยี่ยมชมการดําเนินงานของเครือขายเกษตรกรผูผลติพืช
อาหารปลอดภัย 
 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ และ
เจาหนาท่ี ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

30 

20. 21 ม.ค.54 นิทรรศการผลงานทางวิชาการในงาน “พืชผักปลอดสาร 
อาหารปลอดภัยฯ ครั้งท่ี 5 

โรงเรียนชุมชนชอแล อ.แมแตง 
จ.เชียงใหม 

1,000 

21. 25 ม.ค.54 นิทรรศการ ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 

คณะครู นักเรียนและประชาชน
ใน อ.แมริม จ.เชียงใหม 

1,000 

22. 27 ม.ค.54 การสัมมนา “การปรับตัวและเตรยีมพรอมรบัมือกับ
วิกฤติโลกรอนสําหรับชาวสวนมะมวง” 

เกษตรกรชาวสวนมะมวง 200 

23. 9 ก.พ.54 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกร   50  

24. 22 ก.พ.54 การฝกปฏิบัติการเพาะกลาในถาดหลุมและการใชเช้ือ
ไตรโคเดอรมา 

กลุมเกษตรกร เครือขายของ
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย  

50 

25. 24 ก.พ.54 การผลิตมะมวงผลสดและมะมวงเพ่ือการแปรรูป ชาวสวน จ.สุพรรณบุร ี 50 

26. 26 ก.พ.54 การผลิตมะมวงบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นักวิชาการจาก 4 ประเทศ 
ไดแก ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

30 

27. 28 ก.พ.54 การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรชาวเขา รุนท่ี 1/2554 30 

28. 4 มี.ค.54 จัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานและการใชสารเคมีท่ี
ถูกตอง 

กลุมเกษตรกร อ.แมริม         
จ. เชียงใหม 

50 

29. 5 มี.ค.54 วิกฤติโลกรอนท่ีสงผลกระทบตอมะมวง เกษตรกรชาวสวนมะมวง 
จังหวัดพิษณุโลก  

300 

30. 17 มี.ค.54 ดูงานการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในระบบเกษตรปลอด
พิษ 

เกษตรกรจํานวน 19 ราย จาก
เทศบาลตาํบลเมืองแกนพัฒนา 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

19 
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ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

31. 18 ม.ีค.54 การปลูกหอมแดงปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือวิถีตลาดท่ี
ยั่งยืน 

เกษตรกรผูปลูกหอมแดงพ้ืนท่ี 
อ.แมแจม  จ.เชียงใหม 

100 

32. 24 – 25 ม.ีค.

54 

การศึกษาดูงานระบบการผลติผักปลอดสารพิษ 
 

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

9 

33. 25 ม.ีค.54 การศึกษาดูงานระบบการผลติผักปลอดสารพิษ 
 

เกษตรกรจากชุมชนบานดอก
แดง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
เครือขาย สวทช. ภาคเหนือ 

 

34. 29 ม.ีค.54 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และ การ
ผลิตพืชปลอดสารพิษ 

เกษตรกรโครงการสงเสริมสินคา
เกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน ป 2554              
อ.สันปาตอง 

40 

35. 7 เม.ย.54 การศึกษาดูงานระบบการผลติผักปลอดสารพิษ 
 

กลุมเกษตรกรทฤษฎีใหมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง       
บานตอแพ จ.แมฮองสอน  

188 

36. 8 เม.ย.54 การสัมมนา “เสนทางการพัฒนาพันธุมะมวงไทย” การประชุมวิชาการพันธุศาสตร
แหงชาติ ครั้งท่ี 17 

200 

37. 22 เม.ย.54 การจัดรายการวิทยุและอภิปรายกลุม “การปลูกมะมวง
เพ่ือการสงออกกับโอกาสของชุมชนดอยหลอ” 

ชุมชนเกษตรกรรมดอยหลอ   
อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

 

38. 31 พ.ค.54 เทคนิคทางชีววิธีเพ่ือการจัดการศตัรูพืช เกษตรกร อบต.แมแรม อ.แมรมิ 
จ.เชียงใหม โดยการสนับสนุน
ของ สสส. 

30 

39. 2 ม.ิย. 54 การผลิตผักปลอดสารพิษ นักวิจัยชุมชนจากโครงการ 
“แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคเกษตร โดยการมสีวนรวม
ของชุมชนผูใชประโยชนจากอาง
เก็บนํ้าแมสาบ” อ.สะเมิง       
จ.เชียงใหม 

30 

40. 19 ม.ิย.54 แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ กลุมเกษตรกร จาก หมู 2       
ต. หวยทราย อ. แมริม          
จ.เชียงใหม 

10 

41. 13 ก.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

15 

42. 20 ก.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

8 

43. 27 ก.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

7 
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ตารางท่ี 8 การฝกอบรม 

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

44. 3 – 7 ส.ค.54 การจัดนิทรรศการทางการเกษตรเพ่ือเผยแพรความรู
และผลงานวิจัยดานการเกษตร 

งานมหกรรมสินคาเกษตร
คุณภาพ(สี่ภาค)ครั้งท่ี 2  ใน.
วันท่ี 3 -7  สิงหาคม 2554    
ณ บริเวณลานจอดรถ         
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

3500 - 5000 

45. 24 ส.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

7 

46. 25 ส.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1 

47. 28 ส.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1 

48. 31 ส.ค.54 เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

7 

49. 2 ก.ย.54 การปลูกผักปลอดสารพิษ คุณบังอร  ชํานาญกิจกุล 
237/63 ถ.หวยแกว ต. สุเทพ 
อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม 

4 

50. 3 ก.ย.54 เก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5 

51. 9 – 11 ก.ย.54 การจัดนิทรรศการ เรื่องผักปลอดสารพิษและผักพ้ืนบาน สํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน 

5000 

52. 10 ก.ย.54 เก็บตัวอยางโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

1 

ท่ี วัน เดือน ป เรื่อง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1. 17 ต.ค.53 การบรรยาย "การจัดการธาตุอาหารพืชเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม" 
 

นักศึกษาฝกงานช้ันปท่ี 2            
คณะเกษตรศาสตร              
ม.เชียงใหม 

 

2. 19 พ.ย.53 ฝกอบรมการการทํากาวเหนียวดักแมลง อบต.หวยทราย อ.แมริม        
จ.เชียงใหม 

15 

3. 21 ม.ค.54 บรรยายการผลติผักปลอดสารพิษ เจาหนาท่ีสงเสรมิเกษตรท่ีสูง  20 
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ตารางท่ี 9 การฝกงานของนักศึกษา 
 

ท่ี วัน เดือน ป เรื่อง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 
1. 1 ก.ค.53 – 

31 ม.ีค.54 
อนุเคราะหสถานท่ีวางรังชันโรง นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและ

โรคพืช คณะเกษตรศาสตร มช 
1 

2. 1 ก.ค.–  
31 ธ.ค.53 

ขอใชบริการพ้ืนท่ีสถานีวิจัยฯ       เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
มช 

3 

3. 20 ก.ย. –  
6 พ.ย.53 

รับนักศึกษาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม 
เขาฝกงาน  

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหมเขาฝกงาน  

10 

4. 3 พ.ย.53 -  
9 ก.พ.54 

การฝกงานนักศึกษา นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร 
มช 

17 

5. 3 ม.ค.– 
11 ก.พ.54 

ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ  
เขาฝกงาน  

นักศึกษา ม.ราชภฎัอุตรดิตถ   1 

6. 4 พ.ย.53 –  
28 ก.พ.54 

ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.อุบล เขาฝกงาน  นักศึกษา ม.อุบล 1 

7. 26 ม.ค.54 นํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานท่ี นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มช 20 

8. 1 มี.ค. –  
5 เม.ย.54 

ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ  
เขาฝกงาน  

นักศึกษา ม.ราชภฎัอุตรดิตถ  1 

 9. 19 ก.ย. –  
11 พ.ย.54 

ใหความอนุเคราะหนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม เขาฝกงาน 

นักศึกษาหลักสตูร ปวส. 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม 

6 

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

4. 4 ก.พ.54 ฝกอบรม “มะมวงกับโอกาสของชาวสวน”  เกษตรกรตําบลวังผาง อําเภอ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

100 

5. 9 – 11 ก.พ.54  ฝกอบรมและมอบโปรแกรม รสทก ให อบจ.เชียงใหม เจาหนาท่ี อบจ.เชียงใหม 30 

6. 15 ก.พ.54 กุญแจสูความสําเร็จในการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการ
สงออก: การดําเนินการในรูปแบบกลุม 

เกษตรกรชาวสวนมะมวงจาก
กลุมตางๆ ท่ัวประเทศ 

220 

7. 30 – 31 ม.ีค.

54 

การจัดการธาตุอาหารพืชเพ่ือการอนุรักษและการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรท่ีมี

การปลูกขาวโพดในระบบไรหมุนเวียนบนพ้ืนท่ีสูง 

เกษตรกร 40 

8. 31 ม.ีค.54 วิทยากรบรรยายในการฝกอบรม "หลักการพัฒนาลุม

นํ้า" รุนท่ี 2 

เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคกรมหาชน) 

35 

9. 20 – 22 เม.ย.

54 

จัดฝกอบรมการใชโปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทํา

ระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ขาราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 28 

10. 15 ก.ย.54 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่องการผลิตเช้ือ 

บิวเวอเรียสําหรับปองกันกําจดัแมลงศัตรูพืช 

เกษตรกร ของศูนยบริหาร
ศัตรูพืชเชียงใหม 

45 
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ตารางท่ี 10 วิทยากรบรรยาย วิทยากรท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวน
คน 

1. 4 – 5 ต.ค.53 การจัดการดูแลแปลงปลูกพืชผลทางการเกษตร 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

พนักงานบริษัทฮอทิเจนเนติคสรเีสิรช 
(เอส อี เอเชีย) 

30 

2. 3 – 4 พ.ย.53 วิทยากร บรรยาย Agricultural technology 

development and extension systems in Thailand” และ 
“Farmer organization: community rice seed 
multiplication; crop-livestock integration; contract 

farming at Ban Dong Palan” 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุศล ทองงาม และ      
ดร.ประทานทิพย กระมล) 

คณะ VVOB-Vietnam-PAEX 
(Participatory Agricultural 
Extension) study visit to Chiang 
Mai, Thailand 

 

3. 20 ธ.ค.53 วิทยากร “แรงบันดาลใจในภาคเกษตรของไทยกับ
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน 150 

4. 13 ธ.ค.53 ผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการ 
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห) 

สกว.  

5. 22 ธ.ค.53 ผูทรงคุณวุฒิวิจารณผลงานทางวิชาการสาย
สังคมศาสตร 
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห) 

คณะสังคมศาสตร เชียงใหม  

6. 5 ม.ค.54 แนวทางการขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ชํานาญการ และตําแหนงเช่ียวชาญ 
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห) 

บุคลากร คณะเกษตรศาสตร มช 60 

7. 1 – 4 ก.พ.54 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ ในการจัด
ประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 49 ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

8. 25 ก.พ.53 –  
23 ต.ค.54 

กรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asian 
Simulation and Modelling 20-22 ตุลาคม 
2554 ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 

9. 28 ก.พ.54 การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

เกษตรกรชาวเขา รุนท่ี 1/2554  โดย 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง คณะ
เกษตรศาสตร มช 

30 

10. 8 มี.ค.54 การระดมความคิดในการจัดทําแบบจําลองเพ่ือ
พัฒนาลุมนํ้าปงและนาน 
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห ผศ.ดร.ชาญชัย   
แสงชโยสวัสดิ์ และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคกรมหาชน) 

40 

11. 29 ม.ีค.54 บรรยายพิเศษเรื่อง Commod approach and 
practices in Thailand 
(ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย) 

Asian Institute of Technology 
(AIT) 

15 

12. 11– 14 เม.ย.54 ผูทรงคุณวุฒิ Center for International Forestry 
Research 
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห) 

Center for International 
Forestry Research 

120 
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ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวน
คน 

13. 9 มิ.ย.54 การบรรยาย ขบวนการผลติผักปลอดสารพิษ 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม) 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
ท่ี  10 จังหวัดลําปาง 

20 

14. 11 มิ.ย.54 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบ
ผสมผสานเชิงพาณิชย 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน) ต.คลองหน่ึง      
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

100 

15. 22 ม.ิย54 การพัฒนาการปลูกผักอินทรีย 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม) 

โครงการเครือขาย สวทช.ภาคเหนือ 30 

16. 28 มิ.ย.54 วิทยุรายการเกษตร มช. เรื่อง การพัฒนาระบบการ
ผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

หนวยงานประชาสมัพันธและบริการ
วิชาการ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

17. 7 ก.ค.54 กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ 
อุตสุข และนายทัพไท สุวรรณ) 

นักศึกษาปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลยัปงตุง ประเทศไตหวัน 

4 

18. 13 ก.ค.54 กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ 
นายทัพไท สุวรรณ) 

คณะครูและนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรยีนวชิรวิทย 

110 

19. 13 ก.ค.54 การผลิตผักอินทรีย การใชวัสดจุากธรรมชาติ และ
การใชมุงตาขายเพ่ือกันแมลงศัตรพืูช 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

คุณชินวร จาริน บานเลขท่ี 48 /2 
หมู 4 ตําบลปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 
จ. เชียงใหม 

1 

20. 19 ก.ค.54 การปลูกผักสวนครัวหลังบานเพ่ือบริโภคเองและ
จําหนายเปนรายไดเสรมิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข) 

คุณญาดา ชอยสุนิสชร และเพ่ือน ๆ 
บานเลขท่ี 145 หมู 14 ถ. สุเทพ 
ซอย 7  ต. สุเทพ อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

4 

21. 20 ก.ค.54 กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ เนนเรือ่งขาว 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ 
นายทัพไท สุวรรณ) 

คณะครูและนักเรยีนระดับช้ันอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม 

120 

22. 30 ก.ค.54 กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ เนนเรือ่งแมลง 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ 
นายทัพไท สุวรรณ) 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

180 

23. 6 ส.ค.54  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบ
ผสมผสานเชิงพาณิชย 
(นายจตุรงค พวงมณี) 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน) ต.คลองหน่ึง      
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

24. 6 ส.ค.54 การเกษตรเพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนากิจการ 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข) 

นายพิพิธทรง พรหมขัติแกว 125/56 
ถ.กาญจนาภเิษก แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

1 

25. 9 ส.ค.54 การปลูกผักอินทรียและขอมูลดานการเกษตรเพ่ือนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนดานการผลิตผัก
อินทรียในจังหวัดเชียงใหม (นางกุหลาบ อุตสุข) 

นายอนุวัติ ติยาภรณ 59/15-16      
ถ.สุขุมวิท 31 แขวงวัฒนา         
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1 
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ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวน
คน 

26. 10 ส.ค.54 ระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและการ
พัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรยี 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม) 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ลําปาง 

40 

27. 27 ส.ค.54 Land pollution 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ 
นายทัพไท สุวรรณ) 

นักเรียนโรงเรียนปริ้นรอยสฯ จังหวัด
เชียงใหม 

10 

28. 3 ก.ย.54 การเกษตร 
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ 
นายทัพไท สุวรรณ) 

เยาวชน ต.สันมหาพน อ.แมแตง    
จ.เชียงใหม 

20 

29. 10 ก.ย.54 การปลูกผักปลอดสารพิษและการดูแลรักษา 
(นางกุหลาบ อุตสุข) 

นายบุญเลิศ  วนภูธาร  79 หมู 7   
ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม         
จ. เชียงใหม 

1 

30. 20 ก.ย.54 วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข) 

นายพงคพล  ทองสถิตย  29/31    
ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง
เชียงใหม จ. เชียงใหม 

1 

31. 20 และ 23 ก.ย.
54 

ลมฟาอากาศกับการปลูกพืช 
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข) 

นักศกึษา สาขาพืชไร ภาควิชาพืช
ศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

80 

 

ตารางท่ี 11 เครือขายเกษตรกร  

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 
1. กันยายน 2552 

– ปจจุบัน 
ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชนปลอดสารพิษของ
กระทรวงพาณิชย (Farm Outlet) 

ประชาชนท่ัวไป  

2. 1 ต.ค.53 – 
31 พ.ค.54 

โครงการพัฒนาและขยายการผลิตผักปลอดสารพิษ   กลุมเกษตรกรและชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม 

 

3. 2 ก.พ.54 ประชุมวางแผน เรื่องการตลาดหอมหัวใหญ
ปลอดภัยและปลอดภัยจากสารพิษ 

กลุมเกษตรกร อ.แมวาง จ. เชียงใหม  15 

4. 19 ก.พ.54 จัดเวทีเสวนาเครือขายเกษตรกร หัวขอ "ฮวมถอด
บทเฮียน แลกเปลีย่นกําก้ึด ผักปลอดสารพิษ" 

กลุมเกษตรกรจาก ต.หนองแหยง อ.
สันทราย ,ต.บานกาด  อ.แมวาง, ต.
ชอแล อ. แมแตง, ต.สะลวง,ต.หวย
ทราย,ต.สันโปง อ.แมรมิ จ. เชียงใหม  
และกลุมเกษตรกร ต.แมนาเติง   อ. 
ปาย  จ. แมฮองสอน 

 

5. 9 ม.ีค.54 เวทีสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม ประชาชนท่ัวไป  
6. 30 – 31 ม.ีค.54 การจัดการธาตุอาหารพืชเพ่ือการอนุรักษและการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของ
เกษตรกรท่ีมีการปลูกขาวโพดในระบบไรหมุนเวียน
บนพ้ืนท่ีสูง 

เกษตรกร อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน 

40 
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การสนับสนุนการเรียนการสอน 

          ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดมีการดําเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ   

จากประสบการณและผลงานวิจัยในดานการเกษตรเชิงระบบ ทําใหแหลงทุนการศึกษาและวิจัย เชน 

Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ไดใหการสนับสนุน ศวพก. ในการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ตั้งแตป 2527 เปนตนมา โดยทําการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใน

ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ ระยะเวลาการศึกษา 2 ป ท่ีมีนักศึกษามาจากหลาย

ประเทศ ไดแก ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย  จีน  ฟลิปปนส 

กัมพูชา และในป 2551 หลักสูตรฯ ไดเปดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

เกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนปแรก โดยทําการสอนเปนหลักสูตรปกติ ซ่ึงมี 2 โครงสราง คือ ระยะเวลาศึกษา  

3 ป และ  5 ป  จากการท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน สราง

และขยายเครือขายวิชาการดานการเกษตร ไมเพียงแตในประเทศไทย แตไดขยายสูภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและเอเชียใต โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเนนการศึกษาเชิงระบบเกษตร การพัฒนา และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ ในประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย การวิเคราะหทางดานเกษตรศาสตรเชิงระบบ 

เกษตรศาสตรเชิงระบบและการพัฒนา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การ

วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การจัดการการปลูกพืชอยางเปนระบบ  การ

สรางและวิเคราะหแบบจําลองทางการเกษตร  ระบบการตลาดทางดานการเกษตร เศรษฐศาสตรการจัดการ

ระบบวนเกษตร และเกษตรยั่งยืนในแนวคิดเชิงระบบ ผลจากการศึกษานั้น นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช

กับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษานั้น ๆ ทํางานไดเปนอยางดี ในป 2554 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงปรับเปนหลักสูตรนานาชาติท้ังสองหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก

สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการสอน

ได ในปการศึกษา 2555  

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท มีดังนี้ 

1. ปรับโครงสรางหลักสูตร โดยเพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก 9 หนวยกิต เปน 11 หนวยกิต 
เพ่ือใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาท่ีจําเปนของหลักสูตร ทําใหมีจํานวนหนวยกิตรวมเพ่ิมข้ึน 
จาก 36 เปน 38 หนวยกิต 

2. เปดกระบวนวิชาเลือกใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา  และปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาบังคับ 
จํานวน 1 กระบวนวิชา เพ่ือใหทันสมัยและครอบคลุมประเด็นท่ีเปนความเปลี่ยนแปลงใน
สภาวการณปจจุบัน 

3. เพ่ิมการสัมมนาทุกภาคการศึกษา  
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4. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตรท่ีทําการสอนในระดับปริญญาเอก และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 ดังนี้ 

4.1 ชื่อหลักสูตร 

     จากเดิม 

     ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ  

                         (หลักสูตรนานาชาติ) 

     ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Agricultural Systems  

                         (International Program) 

     เปล่ียนเปน 

     ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

                           (หลักสตูรนานาชาติ) 

     ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Agricultural Systems Management  

                          (International Program) 

  

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก มีดังนี้ 

1. เพ่ิมจํานวนหนวยกิตในสาขาวิชาเฉพาะ จากเดิม 12 หนวยกิต เปน 18 หนวยกิต เพ่ือใหนักศึกษา

ไดมีโอกาสศึกษาวิชาเลือกเพ่ิมมากข้ึน ตามความสนใจและสอดคลองกับงานวิจัยวิทยานิพนธ 

2. ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับเพ่ือใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาท่ีจําเปนของหลักสูตร จาก

เดิม 6 หนวยกิต เพ่ิมเปน 9 หนวยกิต โดยเพ่ิมกระบวนวิชาบังคับเลือกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

วิจัย  ท่ีเนนการแกปญหาหรือแกไขสถานการณเปนสําคัญ โดยการเปดกระบวนวิชาเพ่ิม 1 

กระบวนวิชา คือ  366706 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางการจัดการระบบเกษตร จํานวน 3 หนวยกิต 

3. เพ่ิมการสัมมนาทุกภาคการศึกษา  

4. เพ่ิมกลุมกระบวนวิชาเลือกคือกลุมวิชาสหสาขาวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาท่ีทันสมัยและ

หลากหลายวิชาเพ่ิมข้ึน  
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5. ปรับการเรียนการสอนใหเปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับนักศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน 

และนักศึกษาชาวไทยไดศึกษาในหลักสูตรท่ีมีนักศึกษามาจากประเทศตาง ๆ ทําใหมีโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการจัดการระบบเกษตรมากข้ึน 

6. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหสอดคลองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อ

ปริญญา พ.ศ.2549 ดังนี้ 

6.1 ชื่อหลักสูตร 

     จากเดิม 

     ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ                  

     ภาษาอังกฤษ  : Philosophy of Science Program in Agricultural Systems  

     เปล่ียนเปน 

     ภาษาไทย       : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

                           (หลักสตูรนานาชาติ) 

     ภาษาอังกฤษ   :  Philosophy of Science Program in Agricultural Systems  

                          Management  

                          (International Program) 

 

          นักศึกษาและบัณฑิต 

ปจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีกําลังศึกษาอยู ท้ังนักศึกษาชาวไทย

และชาวตางประเทศ จํานวน 13 คนดังรายละเอียดดังนี้   
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ตารางท่ี 12 นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2553 

ประเทศ 
ระดับการศึกษา 

รวม  หมายเหตุ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ศรีลังกา 1 - 1 นักเรียนทุน TICA 

เมียนมาร 1 - 1 นักเรียนทุน TICA 

ลาว 1 - 1 นักเรียนทุน สกว. 

ไทย - 10 10 ทุนสวนตัว 

รวม 3 10 13  

 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ

ต้ังแตปการศึกษา 2527 เปนตน กระท่ังถึงปการศึกษา 2553 นั้น  หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบไดผลิต

บัณฑิตท้ังชาวตางประเทศและชาวไทยบัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 214 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ 

ประเทศ 

ปการศึกษา 

2527-2553 

ปการศึกษา  

2551 - 2553 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จีน 19 - 

เวียดนาม 43 - 

ลาว 7 - 

กัมพูชา 8 - 

เมียนมาร 12 - 

ฟลิปปนส 4 - 
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ประเทศ 

ปการศึกษา 

2527-2553 

ปการศึกษา  

2551 - 2553 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อินโดนีเซีย 7 - 

บังคลาเทศ 5 - 

ศรีลังกา 9 - 

เนปาล 13 - 

ภูฎาน 9 - 

ไทย 78 1 

รวม 214 1 

 

ปจจุบัน ศิษยเกาของหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมีความกาวหนาในอาชีพ เชน เปนอาจารย

มหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหาร และนักวิชาการในศูนยวิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศตาง ๆ เหลานี้ 

ตลอดจนเปนผูบริหารและนักวิชาการระดับสูง ซ่ึงมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับประเทศอยูเปน

จํานวนมาก บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความสัมพันธและความรูสึกท่ีดีกับประเทศไทย และยัง

ชวยเผยแพรชื่อเสียงดานการศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบใหกับประเทศไทยเปนอยางดี  

 

12. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ศวพก. มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ
ผานโครงการวิจัยและพัฒนา และการฝกอบรมระยะสั้นท่ีดําเนินการระหวางป 2543-2554 ดังนี้ 

 
 สถาบันการศึกษา: 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 

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

 
ความรวมมือดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาปรับปรุงผลงาน          

ท่ีประยุกตใชในประเทศไทยดังท่ีกลาวมาแลว นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรงานของนักวิชาการไทยในระดับ

สากลดวย  

การมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ  

คณาจารยของ ศวพก.ไดรับเกียรติใหเปนกรรมการและท่ีปรึกษาในองคกรระดับนานาชาติ ประเทศ 

และชุมชน รวมถึงการใหคําปรึกษาเฉพาะกรณีท้ังในระดับประเทศและชุมชน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ 

องคกร ชื่อ-สกลุ ตําแหนงและบทบาท 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) 

รศ.ดร. อรรถชัย  จินตะเวช   ผูประสานงานชุดโครงการเครอืขายวิจัยและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

International Consortium for 
Agricultural Systems Application 
(ICASA) 

รศ.ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 
  Member of the Board of ICASA. 

 

Center for International Forestry 
Research (CIFOR) 

รศ. ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห 
  Vice Chair of the Board, CIFOR 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสริ ิ   กรรมการประจํา Regional Center for Social 
Science and Sustainable Development 
(RCSD) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.นคร  ณ ลําปาง 
อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสริ ิ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธาน
คณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

องคการอาหารและเกษตรภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟค (FAO-RAP) 

รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห   ผูทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาระดับภมูิภาค โครงการ 
Regional Consultation and High-level Round 
trade on Pro-Poor Policy Formulation 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชิย นายจตุรงค  พวงมณ ี   ผูประสานงานโครงการ Farm Outlet 
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ภาคผนวก ก ผลงานตีพิมพ 

วารสารตางประเทศ 

Chitnucha Buddhaboon, Attachai Jintrawet and Gerrit Hoogenboom. 2011. “Effects of 

Planting Date and Variety on Flooded Rice Production in the Deepwater Area of Thailand.” 

In Field Crops Research 

Nguyen Ngoc Son Hai, Chanchai Sangchayosawat, Attachai Jintrawet and Nguyen Ngoc Nong. 

2011. “Factors Affecting Lead Accumulation in Cultivated soil and Vegetables in Tuc 

Duyen ward, Thai Nguyen city, Viet Nam”, Vietnam Soil Science,Vol. 39, September, 

2011.  

วารสารในประเทศ 

ศรัญญา ใจพะยัก และ ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2554. ผลของการหอผลตอผลผลิตและคุณภาพของมะมวงพันธุ

น้ําดอกไม. วารสารเกษตร 27(1): 11-18. 

บทความนําเสนอรายงานสัมมนาท่ีมี Proceedings 

Chitnucha Buddhaboon, Attachai Jintrawet and Gerrit Hoogenboom. 2011. “Assessment of 

Farmers’ Criteria for Management Practices of Flooded Rice Production System in a 

Deepwater Rice Area.” Paper presented in the 2
nd THAILAND INWEPF Symposium, 

Bangkok, Thailand, on 24 May 2011.  

Ei Ei Cho and Benchaphun Ekasingh. 2011. “Factors Affecting Adoption on Soil Conservation 

Measures Using Organic Materials in Oil seed Crops-based Farming System at Magway 

Township, Dry Zone of Central Myanmar.”  Paper presented in The 2nd National Soil and 

Fertilizer Conference, Maejo University, Chiangmai, Thailand, on 11 - 13 May, 2011. 

Myint Myint Khaing and Budsara Limnirankul. 2011. “Farmer’s Fertility Management Practices of 

Post-Monsoon Cotton Production in Rainfed Upland  of Central Myanmar.”  Paper 

presented in The 2nd National Soil and Fertilizer Conference, Maejo University, Chiangmai, 

Thailand, on 11 - 13 May, 2011. 
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Theint Theint Aung, Sakda Jongkaewwattana  and Benchaphun Ekasingh. 2011. “Vegetable and 

Flower Growers Awareness of Harmful Effect of Pesticides and the Relationship to 

Application Practices in Pyin Oo Lwin Township, Myanmar.”  Paper presented in The 2nd 

National Soil and Fertilizer Conference, Maejo University, Chiangmai, Thailand, on 11 - 13 

May, 2011. 

กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล เบญจพรรณ เอกะสิงห ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ

กมลพัทธ เกิดม่ัน. 2554. การเปรียบเทียบเสนความม่ันคงทางอาหารกับเสนความยากจนของ

ครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม.  ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -

10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. 

คําโก ธรรมวงศ ถาวร ออนประไพ และเยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2554. การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน

และปจจัยการขับเคลื่อนบางประการ กรณีศึกษา : กลุมหมูบานสะนกมงคุณ เมืองจอมเพชร แขวง

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  ใน การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 -13 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ. จ.เชียงใหม. 

จตุรงค พวงมณี กุศล ทองงาม กุหลาบ อุตสุข และศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2554. การพัฒนาระบบการผลิตผัก

ปลอดสารพิษเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการเขาถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน” ใน 

การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 วันท่ี 18 -20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ. 

ชนากานต  ลําเหลือ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห.  2554.  แผนการผลิตท่ีเหมาะสมในระบบชลประทานแบบ 

ใชน้ําใตดินในอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน. บทความนําเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยพายัพ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2554 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแมคาว) จ. เชียงใหม 

ชินกฤต สุวรรณคีรี จตุรงค พวงมณี ทัพไท หนอสุวรรณ และเบญจพรรณ เอกะสิงห. 2554. ผลของน้ําสกัด

ชีวภาพและการจัดการธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมตอการผลิตกระเทียมอินทรียในระบบเกษตรเขต

ชลประทาน.  ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554      

ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. (โปสเตอร) 

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
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จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เบญจพรรณ เอกะสิงห และเมธี เอกะสิงห. 2554. การทดแทนกันของวัตถุประสงคดาน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดลําพูน.  

ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. 

จ.มหาสารคาม. 

จตุรงค พวงมณี กุศล ทองงาม และ กุหลาบ อุตสุข.  2554. “การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการเขาถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน” บทความนําเสนอใน

การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2554. การพัฒนาโปรแกรม “น้ําทา” เพ่ือสนับสนุนงานวิเคราะหพ้ืนท่ีในลุมน้ํายอย.  

ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. 

จ.มหาสารคาม. 

ทัพไพ หนอสุวรรณ อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชัย ลอดแกว 2554. ความเปนไปไดในการผลิตไบโอชารเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตในระบบการผลิตขาวนาสวน.  ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 

8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. 

ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2554. เสนทางการพัฒนาพันธุมะมวงไทย. น. 25-30. ใน รวมผลงานประชุมวิชาการพันธุ

ศาสตร ครั้งท่ี 17 การวิจัยพันธุศาสตรเพ่ือแปลผลสูการประยุกต. 7-9 เมษายน 2554. ณ โรงแรม  

อิมพีเรียลแมปง เชียงใหม. 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และพฤกษ ยิบมันตะสิริ. 2554. การปรับตัวของเกษตรกรในการสรางความยืดหยุนของ

ฟารม: แนวโนมและความ ทาทายของเกษตรยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม.  ใน การประชุมวิชาการระบบ

เกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. 

เบญจพรรณ เอกะสิงห พนมศักดิ์ พรหมบุรมย ปทมาพร ปนทิยะ และปยะพงศ ภูมิประพัทธ. 2554. การสราง

ตัวชี้วัดและดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือความยั่งยืนอยางผสมผสานหลายมิติ.  ใน การ

ประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา.        

จ.มหาสารคาม. 

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp
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ประทานทิพย กระมล เรนาโต วิลลาโน ยวน เฟลมมิง และ พอล คริสเตียนเซน 2554. การจําแนกพฤติกรรม

การยอมรับการผลิตผักอยางยั่งยืนของเกษตรกรโดยแนวทางการปฏิบัติการผลิตอยางเขมขน.  ใน การ

ประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา.        

จ.มหาสารคาม. 

พรสิริ สืบพงษสังข เบญจพรรณ เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ณัฐชนา ถาวรนันท และสุกัญญา โคตร

ปญญา. 2554. ระบบเกษตรพันธะสัญญา: ขอตกลง ความพึงพอใจของเกษตรกร.  ใน การประชุม

วิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา.                 

จ.มหาสารคาม. 

เมธี เอกะสิงห ประภัสสร พันธสมพงษ  และเบญจพรรณ เอกะสิงห. 2554. ระบบสนับสนุนการจัดสรรท่ีดิน

เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการผลิตทางเกษตร.  ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 

8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. 

วรวีรุกรณ วีระจิตต และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2554. การคาดการณผลผลิตลําไยโดยใชเทคนิคการจําแนก

ระยะไกลและสมการถดถอยหลายตัวแปร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต.  ใน การประชุม

วิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา.                 

จ.มหาสารคาม. 

อรรถชัย จินตะเวช 2554. ผลผลิตขาวของไทยท่ีไดรับจากการปลดปลอยคารบอนไดออกไซคแบบ A1B และ 

A2 จากแบบจําลองภูมิอากาศ.  ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 -10 

สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา. จ.มหาสารคาม. 

 

หนังสือ 

Win Thida Oo, Chanchai Sangchayosawat and Benchaphun Ekasingh. 2011. Adoption 

of Chemical Fertilizers in Maize Cropping System in Myanmar. Lambert Academic Publishing. 
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ภาคผนวก ข กิจกรรมบริการวิชาการ 

        

 

            

การบรรยายเรื่อง เทคนิคทางชีววิธีเพ่ือการจัดการศัตรูพืช 

ท่ี อบต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  
(วิทยากร โดย คุณจาตุรงค พวงมณี) 

        

 

     

เกษตรกร จาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ วันท่ี 2 มิถุนายน 2554   

(วิทยากร โดย คุณจาตุรงค พวงมณี และคณะ) 
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นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยปงตุง ประเทศไตหวัน    
เยี่ยมชม ศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 

(วิทยากร โดย คุณจาตุรงค พวงมณี คุณกุศล ทองงาม และคณะ) 
 
 
 

        
 

 
 

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จํานวน 120 คน เขาศึกษาดูงาน 
เพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนอยางเปนองครวม วันท่ี 20 กรกฎาคม 2554 

(วิทยากร โดย คุณจาตุรงค พวงมณี คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณทัพไท สุวรรณ) 
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  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การวิเคราะหปญหาและศักยภาพของตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดหัวขอวิจัยและกิจกรรมการพัฒนา"  

ในระหวางวันท่ี 25-28 กรกฎาคม 2554 เพ่ือใหสามารถนําวิธีการวิเคราะหตัวชี้วัด และการวิเคราะหสภาพ
ของชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายแบบชุมชนทีสวนรวม มาใชสําหรับวิเคราะหและกําหนดประเด็นพัฒนา 

และวิจัยท่ีสอดคลองกับสภาวะและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 
 

  

           

คณะนักศึกษา พรอมอาจารยจากมหาวิทยาลัย Kinki University ประเทศญี่ปุน จํานวน 11 คน  
เขาเยี่ยมชมดูงาน พรอมรับฟงการบรรยายเก่ียวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ วันท่ี 3 กันยายน 2554  

 

 

  

 

 

 

 


