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กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรที่ไดดําเนินการมา โดยมีรายละเอียดที่ไดรวบรวมไว
ในเอกสารฉบับนี้
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1. ประวัติความเปนมา
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มีชื่อภาษาอังกฤษวา The Multiple Cropping Center
(MCC) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
เจาของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูดําเนินการ ตอมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ ใหมหาวิทยาลัย เชียงใหมเปนเจาของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ การจัดตั้งศวพก.ในระยะเริ่มตนการจัดตั้งไดมีการสนับสนุนทางการเงินและบุคลากรจากตางประเทศ
โดยมีมูลนิธิฟอรดเปนผูสนับสนุนหลัก มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบาย
ทางดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพ
ของเกษตรกรและองคกรที่เกี่ยวของ ศวพก. มีการดําเนินงานแบบสหสาขาวิชา โดยความรวมมือของบุคลากร
จากหลายสาขาวิชาทั้งทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และเศรษฐกิจสังคม และใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัย
เพื่ อ แก ป ญ หาการเกษตร พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ป ญ หาการเกษตรและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหนว ยวิจัย หลัก 3 หนว ย ไดแก หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหนวยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยังรวมกันจัดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ (Agricultural Systems)
ศวพก. ใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตรเชิงระบบมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 และเปลี่ย นเปน หลักสูตรนานาชาติในป พ.ศ. 2531 จนถึง
ปจจุบัน หลักสูตรนี้ไดผลิตมหาบัณฑิตใหกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศไทย จีน
เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเอเชียใต คือ ประเทศเนปาล
ภูฐาน บังคลาเทศ และศรีลังกา จํานวนทั้งสิ้น 214 คน โดยเปนบัณฑิตจากตางประเทศในภูมิภาคดังกลาว
ขางตน รวมทั้งสิ้น 129 คน ปจจุบันไดขยายการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบโดยไดเปด
หลักสูตรปริญญาเอกเมื่อป 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรปกติ (ไทย) ในปการศึกษา 2553 นี้ มีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน และในป พ.ศ.2554 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโท
และปริ ญญาเอก โดยเปลี่ ยนหลักสูตรทั้ งสองระดับเปน หลักสูตรนานาชาติ เพื่อใหส ามารถรองรับการเป น
ประชาคมอาเซียน และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนสาขาวิชาการจัดการระบบ
เกษตร เพื่อใหนักศึกษามีความรูหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชกับบริบทของภูมิลําเนา
ของนักศึกษา โดยสามารถรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ภารกิจหลักทางดานการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการสนับสนุนการเรียนการสอนเปน
งานบู รณาการภายใตการดํา เนิ นงานของหนวยวิจัย ไดแก หนว ยวิจัย ระบบเกษตรยั่งยืน หนว ยวิจัย ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร และการจัดการ กลุมวิจัยทรัพยากรพันธุกรรม
ธาตุอาหารพืช และสถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน
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นอกจากนี้ ศวพก. ไดใหคําปรึกษาอบรมในเรื่องที่เชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และ
เกษตรกรทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในป 2554 นี้ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อขอ
เปลี่ยนชื่อศูนยวิจัยฯ จากเดิม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (Multiple Cropping Center) เปน
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (Center for Agricultural Resource Systems Research) ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และการดําเนินงานดานการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการเกษตรของ
ศูนยวิจัยฯ ในปจจุบันนี้
2. วิสัยทัศน
ศวพก. มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ ไ ด ร ว มกํ า หนดกั น ขึ้ น คื อ “เป น ผู นํ า ภู มิ ภ าคด า นการวิ จั ย เชิ ง ระบบเพื่ อ การ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน”
3. พันธกิจ
นําแนวทางเชิงระบบมาใชประโยชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและ
การจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยเนน ทางดา นระบบเกษตรยั่ งยืน ระบบสนับ สนุน การ
ตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร ระบบธุรกิจเกษตรและการจัดการ
พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละวิ ท ยาการทางเกษตรเพื่ อ สนั บ สนุ น การวางแผนการผลิ ต และ
กระบวนการผลิต การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา และการจัดการธุรกิจเกษตร
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของหลั ก สู ต รนานาชาติ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตรเชิงระบบ
มีการบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและเปนที่ปรึกษาในเรื่องที่
เชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และเกษตรกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและองคกรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
4. วัตถุประสงค
การวิจัย
เสริมสรางรากฐานการวิจัยเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ดําเนินการวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหารและจัดการธุรกิจ
เกษตรเพื่อชุมชน
พัฒนาและดําเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนและการพัฒนาเกษตรใน
ระดับจังหวัดภาคเหนือ
การสนับสนุนการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอนผานทางหลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบ เพื่อผลิต
บัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู และทักษะทางระบบเกษตรทํางานใหสังคม
การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการทางเกษตรศาสตรเชิงระบบใหเขมแข็ง
ใหการบริการวิชาการดานเกษตรศาสตรเชิงระบบใหชุมชนภาคเหนือในจังหวัดตาง ๆ
5. โครงสรางองคกร
ศู น ย วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางเกษตร
(ศวพก) เป น ส ว นงานภายใต ค ณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ดําเนินงานและใชผลงานดานการคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เ พื่ อ สร า งความมั่ น คงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา เกษตรกร และเจาหนาที่หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในระดับภาค ประเทศ และภูมิภาค
รวมทั้ งสร า งเครื อข า ยความสั มพั น ธ และมิ ตรภาพที่มั่ น คงกับ หนว ยงาน องคกรและสถาบัน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยเนนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางดานการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในเชิงบูรณาการ มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและ
องคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ไดผลิตงานวิจัยที่มีประโยชนตอการพัฒนาภาคเหนือและประเทศเปนจํานวนมาก ภายใตการดําเนินงาน
ของหนวยวิจัย 2 หนวยคือ
(1) หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เปนหนวย
งานวิจัยที่บุกเบิกงานวิจัยระบบพืชและระบบฟารมเปนเวลาติดตอกันมากกวาสามทศวรรษ ซึ่งใหความสําคัญ
กับความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง และสรางความมั่นคงทางดานอาหารและ
รายได ใ ห กั บ ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนโดยการผสมผสานวิ ธี ก ารศึ ก ษาด า นเกษตร สั ง คม และเศรษฐศาสตร
เพื่อพัฒนาสูระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมทั้ง
ออกแบบ ระบบการผลิตที่สอดคลองกับพื้นที่ที่สรางนําไปสู “ความอยูเย็นเปนสุข” ของชุมชน สาระสําคัญ
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ประกอบดวย การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะของ
ชุมชน การทํางานระดับกลุมและเครือขาย และการเชื่อมโยงสูนโยบายสาธารณะเพื่อกระจายผลในวงกวาง
กระบวนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน จึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญญาเปนพลังขับเคลื่อนเพื่อความอยูดี
กินดีของชุมชน และเปนแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตทางเกษตรที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร (Decision Support
Systems in Agricultural Resource Management Research Unit) เปนหนวยวิจัยที่บุกเบิกงานดานระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรทางเกษตรขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป 2531 โดยการผสมผสาน
เทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศ (geographic information systems, GIS) การวิเคราะหขอมูลระยะไกล
(remote sensing analysis) การจําลองสถานการณ (modeling and simulation) และวิธีการวิเคราะห
กระบวนการตั ดสิ น ใจ (decision analysis) โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใชในการพัฒ นาฐานขอมูล เชิงพื้น ที่
แบบจําลอง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สําหรับใชในการระบุปญหาและศักยภาพของพื้นที่ การประมาณ
ผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรในระดับแปลง ฟารม
ลุมน้ํา จังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นจึงเนนการผลิตผลงานที่มีลักษณะบูรณาการขอมูล องคความรู และ
วิธีการวิเคราะหตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่ซับซอนในทางเกษตรและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จึงชวยใหผูทํา
หนาที่ตัดสินใจใชทางเลือกที่เหมาะสมจากผลลัพธของกระบวนการวิเคราะหหรือจําลองสถานการณ โดยอาศัย
ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกตอง
ในการบริหารจัดการองคกรของ ศวพก. มีการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ โดยมีโครงสรางการ
บริหาร และอัตรากําลังในหนวยวิจัยและสวนงานตางๆ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารงานของศวพก.
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2. คณะผูบริหาร
รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
โทร. 053-944621 ext. 241
Email: benchapun.e@cmu.ac.th

หัวหนาศูนย

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

ที่ปรึกษา

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

ที่ปรึกษา

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

ที่ปรึกษา

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

กรรมการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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7. ทรัพยากรการบริหารจัดการ
6.1 บุคลากร
ปจจุบันหัวหนา ศวพก. ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห และ ศวพก. ไดมีบุคลากร
ที่รว มอุด มการณในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโ ดยใชแนวทางเชิงระบบเพื่อ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ ศวพก. ประกอบดวย คณาจารยจากภาควิชาตางๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร
ที่มาทํางานวิจัยและรวมสอนในหลักสูตรนานาชาติฯ จํานวน 11 คน พนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ
ตําแหนงทั่วไป จํานวน 8 คน ลูกจางประจํา จํานวน 25 คน และลูกจางชั่วคราว (เงินรายได และโครงการวิจัย)
จํานวน 9 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 61 คน (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ศวพก. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา
ของศวพก. จํานวน 3 ทาน ไดแก
1.รองศาสตราจารย ดร.นคร ณ ลําปาง
2.อาจารย ดร.เมธี เอกะสิงห
3.อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทั้งสามเปนผูรวมกอตั้ง ศวพก. มาตั้งแตเริ่มแรก และปจจุบันก็ยังใหความชวยเหลือและ
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของ ศวพก. อยางตอเนื่อง
ตารางที่ 1 บุคลากรของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (1 ตค 53 – 30 กย 54)
ประเภทบุคลากร
ที่ปรึกษาศูนยวิจัยฯ
ขาราชการ สาย ก.(จากภาควิชาตาง ๆ )
ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะและตําแหนงทั่วไป
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
- บุคลากรชํานาญการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
- ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราวโครงการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาเอก
1
11

1

ปริญญาโท
2

2
2

3

13

4
13

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี

1
1
1
2
3

8

25
1
1
27

รวม
3
11
2
3
1
1
1
5
3
25
1
5
61
6
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ในจํานวนบุคลากร 61 คน ของศวพก. นั้น เปนที่นาภูมิใจที่นายเกษม ไชยวงค พนักงานขับรถ งาน
เกษตรและกอสราง ของศวพก. ไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนของคณะเกษตรศาสตร และไดรับ
คัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเขารับเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

นายเกษม ไชยวงค
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2553
นอกจากนั้น ในป 2554 บุคลากรของ ศวพก ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอรด และบางสวนจาก
งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก. ไดกลับมาจากศึกษาตอจากตางประเทศในระดับปริญญาเอก คือ นางสาว
ประทานทิพย กระมล และ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย ซึ่งทั้งสองทานนี้จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
งานวิจัยของ ศวพก. ตอไป
6.2 งบประมาณ
ทุนดําเนินการที่ใชในหนวยงาน กิจกรรมหรือบริการ
ทุนดําเนินการของ ศวพก. ในปงบประมาณ 2554 มาจากแหลงทุนตาง ๆ ดังนี้
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก.
งบประมาณเงินรายไดจากหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ
งบประมาณสนับสนุนการการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในประเทศ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สํานักงาน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เปนตน
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยจากแหลงทุนในประเทศ ไดแก สํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
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งบประมาณในการบริหารของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น 16,983,176.00 บาท
ประกอบด ว ยงบประมาณแผ น ดิ น จํ า นวน 11,441,068.00 บาท งบประมาณเงิ น รายได ศวพก. จํ า นวน
3,452,440.00 บาท งบประมาณเงินรายไดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ จํานวน
2,089,668.00 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 งบประมาณของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)
ลําดับ

ประเภทงบประมาณ

1

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2554

2

งบประมาณเงินรายได

จํานวน (บาท)
11,441,068.00

- ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

3,452,440.00

- หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ

2,089,668.00

รวม

16,983,176.00

ในส ว นของโครงการวิ จั ย ในป ง บประมาณ 2554 ได รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย รวมทั้ ง สิ้ น
5,704,983.64 บาท (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2554
แหลงทุน
เงินสนับสนุนโครงการวิจัย
- แหลงทุนในประเทศ
รวม

งบประมาณ (บาท)
5,704,983.64
5,704,983.64
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8. กิจกรรมในปงบประมาณ 2554
งานประเพณีสงกรานตของคณะเกษตรศาสตร
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ศวพก. เขารวมงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2554
ของคณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ศวพก. ไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ที่ไดสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา
2553 ณ ลานประภา วิริยะประไพกิจ ศวพก. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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โครงการสหกรณออมทรัพยและคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมใจสามัคคี ปลูกปา
สรางฝายถวายในหลวง
บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการปลูกปา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554
ณ หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนชางเคี่ยน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามมินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว” ณ
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร
บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการปลูกตนสัก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
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เขารวมถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร
บุคลากร ศวพก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2554 ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 7
คณาจารย และบุคลากร ศวพก. ไดเขารวมการประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 8 -10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้คณาจารยและบุคลากร
ไดนําเสนอบทความ จํานวน 11 เรื่อง และโปสเตอร จํานวน 1 เรื่อง เพื่อเปนการเผยแพรงานวิจัยดานระบบ
เกษตรของศวพก. ในการนี้ อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ ไดรับเชิญเปนผูดําเนินการเสวนา หัวขอเรื่อง “ระบบ
เกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก” นอกจากนั้น
ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ของ ศวพก. ไดมีสวนรวมดวยการเปนกรรมการของ
การจัดประชุมครั้งนี้
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การประชุมวิชาการประจําป 2554
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการ ศวพก. ประจําป 2554
ระหวางวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร เพื่อเปด
โอกาสใหคณาจารย ขาราชการ นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของศวพก. ในป 2553 ที่ผานมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไดมีการนําเสนอบทความจาก
อาจารยและนักวิจัยของศูนยวิจัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 14 บทความ นอกจากนั้น ศวพก. ไดเปดโอกาสใหบุคลากร
ทุกระดับในสังกัด ศวพก. ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันในการดําเนินงานภายใน
องคกร ซึ่งมีการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทุกฝาย ในเรื่อง “ทิศทางของ ศวพก. ในอนาคต” เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนการปฏิ บั ติ ง านของศวพก. ต อ ไป และ ศวพก. ได จั ด งานมุ ทิ ต าจิ ต เนื่ อ งในการ
เกษีย ณอายุของอาจารยและบุ คลากรในสั งกัด โดยในป 2554 นี้ มีบุ คลากร ศวพก. เกษียณอายุจํานวน
4 ทาน และอาจารย 1 ทาน
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กิจกรรม 5 ส
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ได จัดกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 2 กันยายน 2554
เพื่อเปนการพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของศวพก. ใหมีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่สวยงาม และ
สะอาดตา ทําใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางบรรยายกาศที่ดีในการทํางาน และการเรียนการสอน
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การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
ในปงบประมาณ 2554 นี้ บุคลากรของศวพก. ไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดโดย
คณะเกษตรศาสตร และหนวยงานตาง ๆ อาทิเชน
- การคิดเชิงบวกและการทํางานเปนทีม โรงแรมสวนบัวรีสอรท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม วันที่ 4 - 5
กุมภาพันธ 2554
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตัวบงชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานดานการประกัน
คุณภาพสําหรับบุคลากร วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
- โครงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรสีขาว ป 2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan)
วันที่ 9 มีนาคม 2554
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ งานการเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 26
เมษายน 2554
- การชี้แจงการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) วันที่ 27 เมษายน
2554
- ยุทธศาสตรการบริหารพัฒนาองคการสมัยใหมโดยใชกระบวนการบริการงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
- การประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2554
- คลินิก มคอ.สัญจร วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การกรอก มคอ.3 ผานระบบ AG-MIS วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
14
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- การประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 10 วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2554
- การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมพิชิตโรคออฟฟสซินโดรม วันที่ 16 สิงหาคม 2554
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานบริการดานการศึกษาระหวางหนวยงานและภาควิชา : การจัด
ตารางสอนผานระบบ internet วันที่ 15 กันยายน 2554
งานประกันคุณภาพ
ในรอบป การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 (1 มิถุน ายน 2553 – 31
พฤษภาคม 2554) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศวพก. ไดดําเนินงานครอบคลุมทั้งงานวิจัย
งานจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ บัณฑิตศึ กษา หลักสูตรนานาชาติส าขาวิช าเกษตรศาสตรเชิงระบบ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานบริการการ
วิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม และงานประสานงานกับองคกรอื่น ๆ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ศวพก. ไดมุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑและรายการองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจํ า ศวพก. ขึ้น ชุด หนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการดังกลาวมีห นาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพของศวพก. พัฒนาระบบกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา จัดทําฐานขอมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน เสนอแนะ
แนวทางเสริมความแข็งแกรงใหแก องคกร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
จากการที่ศวพก. ไดดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน ศวพก. ในรอบปการศึกษา 2553 ที่
ผานมา ผลปรากฏวา การดําเนิน งานของศวพก. ไดผลเปน ที่นาพอใจ โดยไดคะแนนประเมินตนเอง จาก
คะแนนเฉลี่ยรวม 18 ตัวบงชี้ มีคาคะแนน 4.33 ผลการประเมินอยูในระดับดี และศวพก. ไดรับการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่
25 เมษายน 2554 และไดรับเลือกใหเปนตัวแทนของคณะ ในการเยี่ยมชมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งไดมาเยี่ยมศวพก. เมื่อวันที่
27 กันยายน 2554 นอกจากนี้ศวพก. ยังไดรับคําชมเชยจากคณะกรรมการฯ ในรายงานของคณะกรรมการฯที่
เสนอตอมหาวิทยาลัย วาคณะเกษตรศาสตรมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practices) เรื่องการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและงานวิจัย เชน ระบบภูมิส ารสนเทศ “ดิน ลานนา” ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ “ทองทุงไทย” ระบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ ระบบรวมตัดสินใจ ระบบสนับสนุน
การวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร และบริการโปรแกรม IMGP-Plan และโปรแกรม SLA ซึ่งผลผลิต
เหลานี้ เปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของ ศวพก ที่ไดดําเนินการตอเนื่องกันเปนเวลาหลายป
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9. งานวิจัย
ศวพก. มีการดําเนินโครงการวิจัยทั้งโครงการวิจัยที่มาจากแหลงทุนภายนอก และโครงการวิจัยที่ใช
แหลงทุนภายใน (งบประมาณเงินรายได) ในปงบประมาณ 2554 มีโครงการวิจัยที่ดําเนินงานในป 2553 2554 ในหนวยวิจัยตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ โดยแบงเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
จํานวน 10 โครงการ และแหล งทุน ภายในจากงบประมาณเงิน รายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 7 โครงการ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ซึ่งมีงบประมาณของโครงการวิจัยเทากับ 11,469,886.00 บาท
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ตารางที่ 4 โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54)
ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

379,720

สสส.

1

การพัฒนาและขยายผลการผลิต 1 ต.ค.53 - นายจตุรงค พวงมณี
ผักปลอดสารพิษ
30 ก.ย.54

2

การจั ดทํ า สารสนเทศภู มิศ าสตร 1 พ.ย.53- ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ขอบเขตลุ ม น้ํ า บนพื้ น ที่ สู ง ใน 3 27 ส.ค.54
จังหวัด

616,000.00

สกว.

3

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด 24 พ.ย.53- รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
ของการพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ 19 ก.ย.54
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง

900,000.00

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง

4

การพัฒนาระบบการจัดการพืชผัก 1 ธ.ค.53-30 นายจตุรงค พวงมณี
ปลอดสารพิษ ต.แมนาเติง และต. พ.ย.54
ทุงยาว อ.ปาย จ.แมฮองสอน

532,070.00

สกว.

5

การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 1 ธค.53-31 ผศ.ดร. ถาวร ออนประไพ
ที่ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากรที่ ดิ น พค.54
สําหรับการเกษตรกรรมพื้นที่สูง

458,929.00

สกว.

6

ความเสีย่ งในการเกษตรระบบ
1 ธ.ค.53-30 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
พันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม พ.ย.54
และลําพูน ผลกระทบตอ
เกษตรกรรายยอย ความเชื่อมโยง
ตอนโยบายสาธารณะ

1,863,533.00

สกว.

7

ความสัมพันธระหวางความมั่นคง 1 ก.พ.54- ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ทางอาหารของครัวเรือนในชนบท 31 ม.ค.55
กับทรัพยากรเกษตรตามเขต
นิเวศนตาง ๆ

2,105,760.00

สกว.

8

การพัฒนากระบวนการวิเคราะห 1 พ.ค.54- ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย
และประเมินความเสี่ยงและความ 31 ก.ค.54
เปราะบางเชิ ง พื้ น ที่ แ ละการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประเทศไทย

84,700.00

START จุฬาฯ
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ที่
9

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

Developing
Agricultural 1 ก.ค.54- รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
Policies for Rice-Based 30 มิ.ย.56
Farming Systems in the
Mekong Region

10 การบู รณาการระบบสารสนเทศ 1 ก.ย.54- ผศ.ดร. ถาวร ออนประไพ
เชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากร 28 ก.พ.56
ทางเกษตรโดยชุมชน : นัยตอการ
นําไปสูนโยบายสาธารณะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

1,822,850.00

ACIAR

2,406,668.00

สสส.

11,170,230.00

นอกจากงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนตางๆ แลว ศูนยวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของศูนยวิจัยฯ เพื่อเปนการสนับสนุนให
บุคลากรของศูนยวิจัยฯ ไดทํางานวิจัยไดอยางเต็มความสามารถ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 5 โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2554 แหลงทุน เงินรายได
ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

1. การศึกษาการผลิตมะเขือเทศปลอด 1 ต.ค.53- นายจตุรงค พวงมณี
สารพิษ
30 ก.ย.54

50,000.00

เงินรายได

2. การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมใน
การผลิตกระเทียมอินทรีย

นายชินกฤต สุวรรณคีรี

50,000.00

เงินรายได

3. การศึกษาและสํารวจลักษณะกองมูล 1 ต.ค.53- นายทัพไท หนอสุวรรณ
ไสเดือนในกอขาว
30 ก.ย.54

50,000.00

เงินรายได

4. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความ 1 ต.ค.53- นางกุศล ทองงาม
ต อ งการของผู บ ริ โ ภคชาวไทยและ 30 ก.ย.54
ชาวตางชาติที่มีตอผักปลอดสารพิษ
และผักอินทรีย

30,000.00

เงินรายได

5. การจัดทําแปลงเรียนรูเกษตร

52,500.00

เงินรายได

1 ต.ค.53- นายจตุรงค พวงมณี
30 ก.ย.54
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ที่

โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

6. การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข ายายสํ า หรั บ 1 ต.ค.53- นายจตุรงค พวงมณี
เกษตรกร
30 ก.ย.54

42,500.00

เงินรายได

7. แ ป ล ง เ รี ย น รู ก า ร จั ด ก า ร ไ ม ผ ล 1 ต.ค.53- นายชินกฤต สุวรรณคีรี
ปลอดภัยจากสารพิษ
30 ก.ย.54

24,656.00

เงินรายได

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หัวหนาโครงการ

299,656.00

10. สิ่งตีพิมพ
จากการดําเนินงานวิจัยในปที่ผานมา ศวพก. ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในแหลงตางๆ เชน ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2553 –
กันยายน 2554 จํานวน ทั้งสิ้น 25 บทความ (ภาคผนวก)
11. การบริการวิชาการ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มีการดําเนินงานตอยอดงานวิจัยสูงานบริการวิชาการแกสังคม
และประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน โดยความรวมมือของบุคลากรของศูนยรวมกับคณาจารยจาก
ภาควิชาตางๆ ในคณะเกษตรศาสตร โดยมุงเนนการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมจากหลายฝายบนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ผานมา
ศวพก. ไดดําเนินงานบริการวิชาการในดานระบบการปลูกพืช ระบบฟารม ระบบเกษตร การพัฒนาระบบ
เกษตรและทรัพยากรอยางยั่งยืน และการพัฒนาระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนตน
จุดเดนในดานงานบริการวิชาการของศวพก. ในปจจุบัน แบงเปน งานบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน
ทางการเกษตร และระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการเพื่อ
ความยั่งยืนทางการเกษตรนั้น ศูนยวิจัยฯ นับวาเปนผูนําในดานงานระบบเกษตรปลอดสารพิษ และงานดาน
ความหลากหลายทางชี วภาพ รวมถึงงานดานความยั่งยืน ในดานการเกษตรโดยเนนพันธุพืชพื้น บาน โดย
ดําเนินงานรวมกับหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานดานเกษตร สาธารณสุข และฝายบริหารใน
ทองถิ่นและจังหวัด นอกจากนี้ศูนยวิจัยฯ ยังเปนผูนําในการพัฒนาองคความรูและการใชประโยชนดานระบบ
การตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการถายทอดความรูทั้งดานเทคโนโลยีและการ
นําไปใช เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา และเจาหนาที่ในหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ โดยผานงานบริการ
วิชาการ ซึ่งในปงบประมาณ 2554 นี้ ไดรับงบประมาณแผน ดินเพื่อสนับสนุนโครงการที่จัดขึ้น เพื่อบริการ
วิชาการ เปนเงินจํานวน 165,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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สถานีเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มีความสําคัญ
ตอการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในดานเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรปลอดสารพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใหกับผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
บุคคล และหนวยงานภายนอก งานวิจัยจากสถานีทดลองฯ ไดถูกนําไปเผยแพรและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของเกษตรกร หนวยงานที่เกี่ยวของ และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งงานวิจัยและบริการวิชาการดาน
การผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ในสถานีทดลองฯ เปนที่ยอมรับและพัฒนาไปสูการรวมงานกับ
หนวยงานระดับจังหวัด องคกรสวนทองถิ่นและเกษตรกร
ตารางที่ 6 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2554 แหลงทุน งบประมาณแผนดิน
ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

1.

การขยายแนวคิดการใชประโยชน 1 ต.ค.53 จากความหลากหลายทางชีวภาพ
30 ก.ย.54
ต อ ระบบอนุ รั ก ษ ป า และลดการ
ขยายพื้ น ที่ ป า โดยผ า เวที ก าร
เรียนรูชุมชน

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล

24,000.00

งบประมาณ
แผนดิน

2.

การขยายแนวคิดการใชประโยชน 1 ต.ค.53 จากความหลากหลายทางชีวภาพ
30 ก.ย.54
ตอระบบการผลิตเกษตรอินทรีย
เขตชานเมือง

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล

24,000.00

งบประมาณ
แผนดิน

3.

แนวทางการอนุรักษและการใช
ประโยชนพืชผักพื้นบานและพืช
ปาที่มีคุณคาเชิงพาณิชย

นางกุศล ทองงาม

24,000.00

งบประมาณ
แผนดิน

ดร.สิทธิชัย ลอดแกว

24,000.00

งบประมาณ
แผนดิน

4.

1 ต.ค.53 30 ก.ย.54

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
1 ต.ค.53 การจัดการธาตุอาหารเพื่อการ
30 ก.ย.54
อนุรักษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
เกษตรกรทีม่ ีตอการปลูกขาวโพด
ในระบบไรหมุนเวียนบนพื้นที่สูง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

96,000.00

หมายเหตุ เปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนภายใตโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ งบประมาณแผนดินป 2554 หมวดเงินอุดหนุน โดยความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
คณะเภสัชศาสตร ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
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งานบริการวิชาการที่ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรที่อยูในลักษณะของโครงการวิจัยตางๆ แลว
ศูน ยวิ จัย ฯ ไดให บริ การความรูทางการเกษตรแกบุคคลทั่ว ไป รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบัน ตางๆ โดยเปน
วิทยากรบรรยาย การเปนแหลงศึกษาดูงาน และสถานที่ฝกงานของนักศึกษา เปนตน
ตารางที่ 7 การศึกษาดูงาน การเผยแพรความรู และการสัมมนา
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

1.

6 ต.ค.53

2.

6 – 12 ต.ค.53 การจัดนิทรรศการ

3.

7 ต.ค.53

ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ

4.

9 ต.ค.53

การผลิตผักปลอดสารพิษ

5.

12 ต.ค.53

การผลิตผักปลอดสารพิษ

6.

14 ต.ค.53

การผลิตผักปลอดสารพิษ

7.

14 ต.ค.53

การดูงานเกษตรอินทรีย

8.

19 ต.ค.53

ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ

9.

27 ต.ค.53

ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ
ติดตามผลกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ

10. 9 ต.ค.53
11. 11 พ.ย.53
12. 18 พ.ย.53
13. 25 พ.ย.53

การผลิตหอมหัวใหญแบบปลอดภัยและแบบปลอด
สารพิษ

ประชุมการวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ
การเขาเยีย่ มชมสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานในงาน
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
การรวมอภิปราย “การสรางกลุมใหเขมแข็งและทํา
อยางไรจึงจะทําใหการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการ
สงออกประสบความสําเร็จ”

ผูเขารับบริการ

จํานวนคน

กลุมเกษตรกร ต. บานกาด
อ.แมวาง และกลุม เกษตรกร
ต. บอหลวง อ. สันปาตอง
จ. เชียงใหม
บุคคลทั่วไปที่เขาชมงาน "Great
Food Good Health"

เกษตรกรตําบลสะลวง อ.แมริม
จ. เชียงใหม
เกษตรกร ในโครงการ การ
พัฒนาและขยายผลการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ อ.กัลยาณิวัฒนา
จ. เชียงใหม
เกษตรกรตําบลหนองแหยง
อ.สันทราย จ. เชียงใหม
เกษตรกรตําบลบานเปา
อ.แมแตง จ.เชียงใหม
เกษตรกรเครือขายเกษตรกร
อินทรียลุมน้ําแมกวง ต.ลวง
เหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
เกษตรกรตําบลสันโปง อ.แมรมิ
จ. เชียงใหม

10

เกษตรกรตําบลหวยทราย
อ.แมริม จ. เชียงใหม
เกษตรกรตําบลสันโปง
อ.แมริม จ. เชียงใหม
เกษตรกรตําบลชอแล
อ.แมแตง จ. เชียงใหม
นักเรียนระดับมัธยม

28

เกษตรกรชาวสวนมะมวง โดย
สถาบันเกษตรกรชาวสวน
มะมวงจังหวัดเชียงใหม 3 กลุม
และจังหวัดนครราชสีมา

30

25
20
20
20

20
16
50

21

รายงานประจําป ศวพก. 2554
ที่

วัน เดือน ป

14. 1 ธ.ค.53
15. 14 ธ.ค.53
16. 17 – 18 ธ.ค.
53
17. 11 ม.ค.54
18. 13 ม.ค.54
19. 14 ม.ค.54
20. 21 ม.ค.54
21. 25 ม.ค.54
22. 27 ม.ค.54
23. 9 ก.พ.54
24. 22 ก.พ.54
25. 24 ก.พ.54
26. 26 ก.พ.54
27. 28 ก.พ.54
28. 4 มี.ค.54
29. 5 มี.ค.54
30. 17 มี.ค.54

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

การอภิปราย “แนวทางการแกไข ผลกระทบฝนยาว
หนาวนานกับการผลิตมะมวงในภาคเหนือตอนบนปการ
ผลิต 2553/2554 ใหไดคุณภาพ”
ติดตามผลกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ

จํานวนคน

เกษตรกรชาวสวนมะมวง
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ลําพูน
เกษตรกร ตําบลแมละอูป
อ.กัลยานิวัฒนา จ. เชียงใหม
การจัดนิทรรศการ เปดตัวโครงการการศึกษาและพัฒนา กลุมเกษตรกร ตําบลแมนาเติง
ระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ
ตําบลทุงยาว ประชาชนทั่วไป
และนักทองเที่ยว อําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน
ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูผ ลกระบวนการผลิตผัก
เกษตรกรตําบลสันโปง อ.แมรมิ
ปลอดสารพิษ
จ. เชียงใหม

1,000

นิทรรศการ ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

500

เกษตรกรและประชาชนใน
ตําบลหวยทราย อ.แมริม
จ.เชียงใหม
เยี่ยมชมการดําเนินงานของเครือขายเกษตรกรผูผ ลิตพืช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อาหารปลอดภัย
เจาหนาที่ ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
นิทรรศการผลงานทางวิชาการในงาน “พืชผักปลอดสาร โรงเรียนชุมชนชอแล อ.แมแตง
อาหารปลอดภัยฯ ครั้งที่ 5
จ.เชียงใหม
นิทรรศการ ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
คณะครู นักเรียนและประชาชน
ใน อ.แมริม จ.เชียงใหม
การสัมมนา “การปรับตัวและเตรียมพรอมรับมือกับ
เกษตรกรชาวสวนมะมวง
วิกฤติโลกรอนสําหรับชาวสวนมะมวง”
การผลิตผักปลอดสารพิษ
เกษตรกร
การฝกปฏิบัติการเพาะกลาในถาดหลุมและการใชเชื้อ
ไตรโคเดอรมา
การผลิตมะมวงผลสดและมะมวงเพื่อการแปรรูป

กลุมเกษตรกร เครือขายของ
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย
ชาวสวน จ.สุพรรณบุรี

200
10

20

30
1,000
1,000
200
50
50
50

การผลิตมะมวงบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ นักวิชาการจาก 4 ประเทศ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดแก ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ
เกษตรกรชาวเขา รุนที่ 1/2554

30

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใชสารเคมีที่
ถูกตอง
วิกฤติโลกรอนทีส่ งผลกระทบตอมะมวง

50

กลุมเกษตรกร อ.แมริม
จ. เชียงใหม
เกษตรกรชาวสวนมะมวง
จังหวัดพิษณุโลก
ดูงานการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในระบบเกษตรปลอด เกษตรกรจํานวน 19 ราย จาก
พิษ
เทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา
อ.แมแตง จ.เชียงใหม

30

300
19

22

รายงานประจําป ศวพก. 2554
ที่

วัน เดือน ป

31. 18 มี.ค.54
32. 24 – 25 มี.ค.
54

เรื่อง
การปลูกหอมแดงปลอดภัยจากสารพิษเพื่อวิถีตลาดที่
ยั่งยืน
การศึกษาดูงานระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

33. 25 มี.ค.54

การศึกษาดูงานระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

34. 29 มี.ค.54

การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธผี สมผสาน และ การ
ผลิตพืชปลอดสารพิษ

35. 7 เม.ย.54

การศึกษาดูงานระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

36. 8 เม.ย.54

การสัมมนา “เสนทางการพัฒนาพันธุมะมวงไทย”

37. 22 เม.ย.54
38. 31 พ.ค.54

การจัดรายการวิทยุและอภิปรายกลุม “การปลูกมะมวง
เพื่อการสงออกกับโอกาสของชุมชนดอยหลอ”
เทคนิคทางชีววิธีเพื่อการจัดการศัตรูพืช

39. 2 มิ.ย. 54

การผลิตผักปลอดสารพิษ

40. 19 มิ.ย.54

แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ

41. 13 ก.ค.54

เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช

42. 20 ก.ค.54

เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช

43. 27 ก.ค.54

เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช

ผูเขารับบริการ

จํานวนคน

เกษตรกรผูปลูกหอมแดงพื้นที่
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
เกษตรกรจากชุมชนบานดอก
แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
เครือขาย สวทช. ภาคเหนือ
เกษตรกรโครงการสงเสริมสินคา
เกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐาน ป 2554
อ.สันปาตอง
กลุมเกษตรกรทฤษฎีใหมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
บานตอแพ จ.แมฮองสอน
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร
แหงชาติ ครั้งที่ 17
ชุมชนเกษตรกรรมดอยหลอ
อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม
เกษตรกร อบต.แมแรม อ.แมรมิ
จ.เชียงใหม โดยการสนับสนุน
ของ สสส.
นักวิจัยชุมชนจากโครงการ
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคเกษตร โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนผูใชประโยชนจากอาง
เก็บน้ําแมสาบ” อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม
กลุมเกษตรกร จาก หมู 2
ต. หวยทราย อ. แมริม
จ.เชียงใหม
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

100
9

40

188
200

30
30

10
15
8
7

23

รายงานประจําป ศวพก. 2554
ที่

วัน เดือน ป

44. 3 – 7 ส.ค.54

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

การจัดนิทรรศการทางการเกษตรเพื่อเผยแพรความรู
และผลงานวิจัยดานการเกษตร

งานมหกรรมสินคาเกษตร
คุณภาพ(สี่ภาค)ครั้งที่ 2 ใน.
วันที่ 3 -7 สิงหาคม 2554
ณ บริเวณลานจอดรถ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
24 ส.ค.54
เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
25 ส.ค.54
เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
28 ส.ค.54
เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
31 ส.ค.54
เยี่ยมชมและเก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2 ก.ย.54
การปลูกผักปลอดสารพิษ
คุณบังอร ชํานาญกิจกุล
237/63 ถ.หวยแกว ต. สุเทพ
อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
3 ก.ย.54
เก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9 – 11 ก.ย.54 การจัดนิทรรศการ เรื่องผักปลอดสารพิษและผักพื้นบาน สํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน
10 ก.ย.54
เก็บตัวอยางโรคพืช
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จํานวนคน
3500 - 5000

7
1
1
7
4
5
5000
1

ตารางที่ 8 การฝกอบรม
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

1.

17 ต.ค.53

การบรรยาย "การจัดการธาตุอาหารพืชเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม"

2.

19 พ.ย.53

ฝกอบรมการการทํากาวเหนียวดักแมลง

3.

21 ม.ค.54

บรรยายการผลิตผักปลอดสารพิษ

ผูเขารับบริการ
นักศึกษาฝกงานชั้นปที่ 2
คณะเกษตรศาสตร
ม.เชียงใหม
อบต.หวยทราย อ.แมริม
จ.เชียงใหม
เจาหนาที่สงเสริมเกษตรที่สูง

จํานวนคน

15
20

24

รายงานประจําป ศวพก. 2554
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

4.

4 ก.พ.54

5.

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

6.

15 ก.พ.54

7.

30 – 31 มี.ค.
54

8.
9.

จํานวนคน

เกษตรกรตําบลวังผาง อําเภอ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
เจาหนาที่ อบจ.เชียงใหม

100

กุญแจสูความสําเร็จในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการ เกษตรกรชาวสวนมะมวงจาก
สงออก: การดําเนินการในรูปแบบกลุม
กลุมตางๆ ทั่วประเทศ
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการอนุรักษและการใช
เกษตรกร
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรที่มี
การปลูกขาวโพดในระบบไรหมุนเวียนบนพื้นที่สูง

220

31 มี.ค.54

วิทยากรบรรยายในการฝกอบรม "หลักการพัฒนาลุม
น้ํา" รุนที่ 2

เจาหนาที่ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน)

35

20 – 22 เม.ย.
54

จัดฝกอบรมการใชโปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา

ขาราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

28

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่องการผลิตเชื้อ
บิวเวอเรียสําหรับปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช

เกษตรกร ของศูนยบริหาร
ศัตรูพืชเชียงใหม

45

10. 15 ก.ย.54

ฝกอบรม “มะมวงกับโอกาสของชาวสวน”

ผูเขารับบริการ

30

40

ตารางที่ 9 การฝกงานของนักศึกษา
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

วัน เดือน ป
1 ก.ค.53 –
31 มี.ค.54
1 ก.ค.–
31 ธ.ค.53
20 ก.ย. –
6 พ.ย.53
3 พ.ย.53 9 ก.พ.54
3 ม.ค.–
11 ก.พ.54
4 พ.ย.53 –
28 ก.พ.54
26 ม.ค.54
1 มี.ค. –
5 เม.ย.54
19 ก.ย. –
11 พ.ย.54

เรื่อง

อนุเคราะหสถานที่วางรังชันโรง
ขอใชบริการพื้นที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
รับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
เขาฝกงาน
การฝกงานนักศึกษา
ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ
เขาฝกงาน
ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.อุบล เขาฝกงาน
นํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
ใหความอนุเคราะหนักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ
เขาฝกงาน
ใหความอนุเคราะหนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม เขาฝกงาน

ผูเขารับบริการ

นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและ
โรคพืช คณะเกษตรศาสตร มช
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร
มช
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหมเขาฝกงาน
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร
มช
นักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ

จํานวนคน
1
3
10
17
1

นักศึกษา ม.อุบล

1

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร มช
นักศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ

20
1

นักศึกษาหลักสูตร ปวส.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม

6

25
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ตารางที่ 10 วิทยากรบรรยาย วิทยากรที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
ที่

วัน เดือน ป

1.

4 – 5 ต.ค.53

2.

3 – 4 พ.ย.53

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

การจัดการดูแลแปลงปลูกพืชผลทางการเกษตร
(นายจตุรงค พวงมณี)
วิทยากร บรรยาย Agricultural technology
development and extension systems in Thailand” และ

พนักงานบริษัทฮอทิเจนเนติคสรเี สิรช
(เอส อี เอเชีย)
คณะ VVOB-Vietnam-PAEX
(Participatory Agricultural
Extension) study visit to Chiang
Mai, Thailand

“Farmer organization: community rice seed
multiplication; crop-livestock integration; contract
farming at Ban Dong Palan”

3.

20 ธ.ค.53

4.

13 ธ.ค.53

5.

22 ธ.ค.53

6.

5 ม.ค.54

7.

1 – 4 ก.พ.54

8.

25 ก.พ.53 –
23 ต.ค.54

9.

28 ก.พ.54

10. 8 มี.ค.54

(นายจตุรงค พวงมณี นางกุศล ทองงาม และ
ดร.ประทานทิพย กระมล)
วิทยากร “แรงบันดาลใจในภาคเกษตรของไทยกับ
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
(นายจตุรงค พวงมณี)
ผูทรงคุณวุฒิประเมินขอเสนอโครงการ
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห)
ผูทรงคุณวุฒิวิจารณผลงานทางวิชาการสาย
สังคมศาสตร
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห)
แนวทางการขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ชํานาญการ และตําแหนงเชี่ยวชาญ
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห)
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ ในการจัด
ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asian
Simulation and Modelling 20-22 ตุลาคม
2554 ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ
(นายจตุรงค พวงมณี)

การระดมความคิดในการจัดทําแบบจําลองเพื่อ
พัฒนาลุมน้ําปงและนาน
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห ผศ.ดร.ชาญชัย
แสงชโยสวัสดิ์ และดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย)
11. 29 มี.ค.54
บรรยายพิเศษเรื่อง Commod approach and
practices in Thailand
(ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย)
12. 11– 14 เม.ย.54 ผูทรงคุณวุฒิ Center for International Forestry
Research
(รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห)

เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

จํานวน
คน
30

150

สกว.
คณะสังคมศาสตร เชียงใหม
บุคลากร คณะเกษตรศาสตร มช

60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เกษตรกรชาวเขา รุนที่ 1/2554 โดย
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง คณะ
เกษตรศาสตร มช
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน)

30

Asian Institute of Technology
(AIT)

15

Center for International
Forestry Research

120

40
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ที่

วัน เดือน ป

13. 9 มิ.ย.54
14. 11 มิ.ย.54

15. 22 มิ.ย54
16. 28 มิ.ย.54

17. 7 ก.ค.54
18. 13 ก.ค.54
19. 13 ก.ค.54
20. 19 ก.ค.54

21. 20 ก.ค.54
22. 30 ก.ค.54
23. 6 ส.ค.54

24. 6 ส.ค.54
25. 9 ส.ค.54

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

การบรรยาย ขบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบ
ผสมผสานเชิงพาณิชย
(นายจตุรงค พวงมณี)
การพัฒนาการปลูกผักอินทรีย
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม)
วิทยุรายการเกษตร มช. เรื่อง การพัฒนาระบบการ
ผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
(นายจตุรงค พวงมณี)
กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ
อุตสุข และนายทัพไท สุวรรณ)
กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ
นายทัพไท สุวรรณ)
การผลิตผักอินทรีย การใชวัสดุจากธรรมชาติ และ
การใชมุงตาขายเพื่อกันแมลงศัตรูพืช
(นายจตุรงค พวงมณี)
การปลูกผักสวนครัวหลังบานเพื่อบริโภคเองและ
จําหนายเปนรายไดเสริมในประเทศสหรัฐอเมริกา
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข)

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
ที่ 10 จังหวัดลําปาง
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
(องคการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการเครือขาย สวทช.ภาคเหนือ

กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ เนนเรือ่ งขาว
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ
นายทัพไท สุวรรณ)
กิจกรรมตาง ๆ ของสถานีฯ เนนเรือ่ งแมลง
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ
นายทัพไท สุวรรณ)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบ
ผสมผสานเชิงพาณิชย
(นายจตุรงค พวงมณี)
การเกษตรเพื่อนําความรูที่ไดรับไปพัฒนากิจการ
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข)

จํานวน
คน
20
100

30

หนวยงานประชาสัมพันธและบริการ
วิชาการ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักศึกษาปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลัยปงตุง ประเทศไตหวัน

4

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนวชิรวิทย

110

คุณชินวร จาริน บานเลขที่ 48 /2
หมู 4 ตําบลปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
จ. เชียงใหม
คุณญาดา ชอยสุนสิ ชร และเพื่อน ๆ
บานเลขที่ 145 หมู 14 ถ. สุเทพ
ซอย 7 ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม

1

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
(องคการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายพิพิธทรง พรหมขัติแกว 125/56
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
การปลูกผักอินทรียและขอมูลดานการเกษตรเพื่อนํา นายอนุวัติ ติยาภรณ 59/15-16
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนดานการผลิตผัก
ถ.สุขุมวิท 31 แขวงวัฒนา
อินทรียในจังหวัดเชียงใหม (นางกุหลาบ อุตสุข)
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

4

120
180

1
1
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ที่

วัน เดือน ป

26. 10 ส.ค.54
27. 27 ส.ค.54
28. 3 ก.ย.54
29. 10 ก.ย.54
30. 20 ก.ย.54

เรื่อง
ระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและการ
พัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุศล ทองงาม)
Land pollution
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ
นายทัพไท สุวรรณ)
การเกษตร
(นายจตุรงค พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข และ
นายทัพไท สุวรรณ)
การปลูกผักปลอดสารพิษและการดูแลรักษา
(นางกุหลาบ อุตสุข)
วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข)

31. 20 และ 23 ก.ย. ลมฟาอากาศกับการปลูกพืช
54
(นายจตุรงค พวงมณี และนางกุหลาบ อุตสุข)

ผูเขารับบริการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ลําปาง

จํานวน
คน
40

นักเรียนโรงเรียนปริ้นรอยสฯ จังหวัด
เชียงใหม

10

เยาวชน ต.สันมหาพน อ.แมแตง
จ.เชียงใหม

20

นายบุญเลิศ วนภูธาร 79 หมู 7
ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม
จ. เชียงใหม
นายพงคพล ทองสถิตย 29/31
ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง
เชียงใหม จ. เชียงใหม
นักศึกษา สาขาพืชไร ภาควิชาพืช
ศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1
1
80

ตารางที่ 11 เครือขายเกษตรกร
ที่
วัน เดือน ป
1. กันยายน 2552
– ปจจุบัน
2. 1 ต.ค.53 –
31 พ.ค.54
3. 2 ก.พ.54
4. 19 ก.พ.54

เรื่อง
ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชนปลอดสารพิษของ
กระทรวงพาณิชย (Farm Outlet)
โครงการพัฒนาและขยายการผลิตผักปลอดสารพิษ
ประชุมวางแผน เรื่องการตลาดหอมหัวใหญ
ปลอดภัยและปลอดภัยจากสารพิษ
จัดเวทีเสวนาเครือขายเกษตรกร หัวขอ "ฮวมถอด
บทเฮียน แลกเปลีย่ นกํากึ้ด ผักปลอดสารพิษ"

ผูเขารับบริการ
ประชาชนทั่วไป
กลุมเกษตรกรและชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม
กลุมเกษตรกร อ.แมวาง จ. เชียงใหม

กลุมเกษตรกรจาก ต.หนองแหยง อ.
สันทราย ,ต.บานกาด อ.แมวาง, ต.
ชอแล อ. แมแตง, ต.สะลวง,ต.หวย
ทราย,ต.สันโปง อ.แมรมิ จ. เชียงใหม
และกลุม เกษตรกร ต.แมนาเติง อ.
ปาย จ. แมฮองสอน
5. 9 มี.ค.54
เวทีสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
ประชาชนทั่วไป
6. 30 – 31 มี.ค.54 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการอนุรักษและการใช เกษตรกร อําเภอสบเมย จังหวัด
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของ
แมฮองสอน
เกษตรกรทีม่ ีการปลูกขาวโพดในระบบไรหมุนเวียน
บนพื้นที่สูง

จํานวนคน

15

40
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การสนับสนุนการเรียนการสอน
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดมีการดําเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ
จากประสบการณและผลงานวิจัยในดานการเกษตรเชิงระบบ ทําใหแหลงทุนการศึกษาและวิจัย เชน
Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ไดใหการสนับสนุน ศวพก. ในการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ตั้งแตป 2527 เปนตนมา โดยทําการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ ระยะเวลาการศึกษา 2 ป ที่มีนักศึกษามาจากหลาย
ประเทศ ไดแก ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย จีน ฟลิปปนส
กั มพู ช า และในป 2551 หลั กสู ตรฯ ได เ ป ดสอนในระดับ ปริญ ญาเอก หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
เกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนปแรก โดยทําการสอนเปนหลักสูตรปกติ ซึ่งมี 2 โครงสราง คือ ระยะเวลาศึกษา
3 ป และ 5 ป จากการที่เปดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน สราง
และขยายเครือขายวิชาการดานการเกษตร ไมเพียงแตในประเทศไทย แตไดขยายสูภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต และเอเชี ย ใต โดยเนื้ อหาของหลั กสู ต รจะเนน การศึก ษาเชิ งระบบเกษตร การพั ฒ นา และระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ในประเด็ น ต า ง ๆ ประกอบดว ย การวิ เ คราะห ท างด านเกษตรศาสตร เ ชิ ง ระบบ
เกษตรศาสตรเชิงระบบและการพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการการปลูกพืชอยางเปนระบบ การ
สรางและวิเคราะหแบบจําลองทางการเกษตร ระบบการตลาดทางดานการเกษตร เศรษฐศาสตรการจัดการ
ระบบวนเกษตร และเกษตรยั่งยืนในแนวคิดเชิงระบบ ผลจากการศึกษานั้น นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช
กับ บริ บทของพื้น ที่ ที่นั กศึ กษานั้น ๆ ทํา งานไดเปนอยางดี ในป 2554 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง ปรั บ เป นหลักสูตรนานาชาติทั้งสองหลั กสูตร และเปลี่ย นชื่อหลักสูตรจาก
สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ เปนสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการสอน
ได ในปการศึกษา 2555
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท มีดังนี้
1. ปรับโครงสรางหลักสูตร โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก 9 หนวยกิต เปน 11 หนวยกิต
เพื่อใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่จําเปนของหลักสูตร ทําใหมีจํานวนหนวยกิตรวมเพิ่มขึ้น
จาก 36 เปน 38 หนวยกิต
2. เปดกระบวนวิชาเลือกใหม จํานวน 2 กระบวนวิชา และปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาบังคับ
จํานวน 1 กระบวนวิชา เพื่อใหทันสมัยและครอบคลุมประเด็นที่เปนความเปลี่ยนแปลงใน
สภาวการณปจจุบัน
3. เพิ่มการสัมมนาทุกภาคการศึกษา
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4. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตรที่ทําการสอนในระดับปริญญาเอก 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)
เปลี่ยนเปน
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Systems Management
(International Program)

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก มีดังนี้
1. เพิ่มจํานวนหนวยกิตในสาขาวิชาเฉพาะ จากเดิม 12 หนวยกิต เปน 18 หนวยกิต เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสศึกษาวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น ตามความสนใจและสอดคลองกับงานวิจัยวิทยานิพนธ
2. ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับเพื่อใหเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่จําเปนของหลักสูตร จาก
เดิม 6 หนวยกิต เพิ่มเปน 9 หนวยกิต โดยเพิ่มกระบวนวิชาบังคับเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
วิจัย ที่เนนการแกปญหาหรือแกไขสถานการณเปนสําคัญ โดยการเปดกระบวนวิชาเพิ่ม 1
กระบวนวิชา คือ 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร จํานวน 3 หนวยกิต
3. เพิ่มการสัมมนาทุกภาคการศึกษา
4. เพิ่มกลุมกระบวนวิชาเลือกคือกลุมวิชาสหสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาที่ทันสมัยและ
หลากหลายวิชาเพิ่มขึ้น
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5. ปรับการเรียนการสอนใหเปนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาในกลุมประชาคมอาเซียน
และนักศึกษาชาวไทยไดศึกษาในหลักสูตรที่มีนักศึกษามาจากประเทศตาง ๆ ทําใหมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการจัดการระบบเกษตรมากขึ้น
6. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหส อดคลองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2549 ดังนี้
6.1 ชื่อหลักสูตร
จากเดิม
ภาษาไทย

: หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ

ภาษาอังกฤษ : Philosophy of Science Program in Agricultural Systems
เปลี่ยนเปน
ภาษาไทย

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Philosophy of Science Program in Agricultural Systems
Management
(International Program)

นักศึกษาและบัณฑิต
ปจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่กําลังศึกษาอยู ทั้งนักศึกษาชาวไทย
และชาวตางประเทศ จํานวน 13 คนดังรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 12 นักศึกษาที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2553
ระดับการศึกษา

ประเทศ

รวม

หมายเหตุ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศรีลังกา

1

-

1

นักเรียนทุน TICA

เมียนมาร

1

-

1

นักเรียนทุน TICA

ลาว

1

-

1

นักเรียนทุน สกว.

ไทย

-

10

10

ทุนสวนตัว

3

10

13

รวม

ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ
ตั้งแตปการศึกษา 2527 เปนตน กระทั่งถึงปการศึกษา 2553 นั้น หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบไดผลิต
บัณฑิตทั้งชาวตางประเทศและชาวไทยบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น 214 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ
ปการศึกษา

ปการศึกษา

2527-2553

2551 - 2553

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จีน

19

-

เวียดนาม

43

-

ลาว

7

-

กัมพูชา

8

-

เมียนมาร

12

-

ฟลิปปนส

4

-

ประเทศ
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ปการศึกษา

ปการศึกษา

2527-2553

2551 - 2553

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อินโดนีเซีย

7

-

บังคลาเทศ

5

-

ศรีลังกา

9

-

เนปาล

13

-

ภูฎาน

9

-

ไทย

78

1

รวม

214

1

ประเทศ

ปจจุบัน ศิษยเกาของหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมีความกาวหนาในอาชีพ เชน เปนอาจารย
มหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหาร และนักวิช าการในศูนยวิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศตาง ๆ เหลานี้
ตลอดจนเปน ผูบริหารและนักวิชาการระดับสูง ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับประเทศอยูเปน
จํานวนมาก บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากรมนุษย ที่มีความสัมพันธและความรูสึกที่ดีกับประเทศไทย และยัง
ชวยเผยแพรชื่อเสียงดานการศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบใหกับประเทศไทยเปนอยางดี
12. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ศวพก. มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ
ผานโครงการวิจัยและพัฒนา และการฝกอบรมระยะสั้นที่ดําเนินการระหวางป 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.
ความร ว มมื อ ดั ง กล า วก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการที่ นํ า มาซึ่ ง การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลงาน
ที่ประยุกตใชในประเทศไทยดังที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรงานของนักวิชาการไทยในระดับ
สากลดวย
การมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ
คณาจารยของ ศวพก.ไดรับเกียรติใหเปนกรรมการและที่ปรึกษาในองคกรระดับนานาชาติ ประเทศ
และชุมชน รวมถึงการใหคําปรึกษาเฉพาะกรณีทั้งในระดับประเทศและชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ
องคกร
ชื่อ-สกุล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
(สกว.)
International Consortium for
รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
Agricultural Systems Application
(ICASA)
Center for International Forestry รศ. ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
Research (CIFOR)
อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.นคร ณ ลําปาง
อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
องคการอาหารและเกษตรภูมิภาคเอเชีย รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
แปซิฟค (FAO-RAP)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

นายจตุรงค พวงมณี

ตําแหนงและบทบาท
 ผูประสานงานชุดโครงการเครือขายวิจัยและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ


Member of the Board of ICASA.



Vice Chair of the Board, CIFOR

กรรมการประจํา Regional Center for Social
Science and Sustainable Development
(RCSD)
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธาน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาระดับภูมิภาค โครงการ
Regional Consultation and High-level Round
trade on Pro-Poor Policy Formulation
 ผูประสานงานโครงการ Farm Outlet
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ภาคผนวก ก ผลงานตีพิมพ
วารสารตางประเทศ
Chitnucha Buddhaboon, Attachai Jintrawet and Gerrit Hoogenboom. 2011. “Effects of
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ภาคผนวก ข กิจกรรมบริการวิชาการ
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