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1. ประวัติความเปนมา
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ชื่อภาษาอังกฤษ Center for Agricultural Resource
System Research- CARSR (เดิม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มีชื่อภาษาอังกฤษวา The
Multiple Cropping Center (MCC) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ป น เจ า ของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม เ ป น
ผูดําเนินการ ตอมาเมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน
เจาของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ การจัดตั้งศวพก.ในระยะเริ่มตนการจัดตั้งไดมีการสนับสนุน
ทางการเงินและบุคลากรจากตางประเทศโดยมีมูลนิธิฟอรดเปนผูสนับสนุนหลัก มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพื่อ
นําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการ
วิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและองคกรที่เกี่ยวของ ศวพก. มีการดําเนินงานแบบสห
สาขาวิชา โดยความรวมมือของบุคลากรจากหลายสาขาวิชาทั้งทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และเศรษฐกิจ
สังคม และใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัยเพื่อแกปญหาการเกษตร พัฒนาองคความรูและวิธีการวิเคราะห
ปญหาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหนวยวิจัยหลัก 3 หนวย ไดแก หนวยวิจัยระบบ
เกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหนวยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ
นอกจากนี้ยังรวมกันจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ (Agricultural Systems)
ศวทก. 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 217 คน โดยเปนบัณฑิตจากตางประเทศในภูมิภาคดังกลาว
ขางตน รวมทั้งสิ้น 139 คน ปจจุบันไดขยายการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบโดยไดเปด
หลักสูตรปริญญาเอกเมื่อป 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรปกติ (ไทย) ในปการศึกษา 2553 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 โดยทําการรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ภารกิจหลักทางดานการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการสนับสนุนการเรียนการสอนเปน
งานบู รณาการภายใตการดํา เนิ นงานของหนวยวิจัย ไดแก หนว ยวิจัย ระบบเกษตรยั่งยืน หนว ยวิจัย ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร และการจัดการ กลุมวิจัยทรัพยากรพันธุกรรม
ธาตุอาหารพืช และสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
1
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นอกจากนี้ ศวทก. ไดใหคําปรึกษาอบรมในเรื่องที่เชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และ
เกษตรกรทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในป 2554 ที่ผานมา ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อขอเปลี่ยนชื่อศูนยวิจัยฯ จากเดิม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (Multiple Cropping Center) เปน
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ชื่อยอ คือ ศวทก ภาษาอังกฤษ คือ Center for Agricultural Resource
System Research, CARSR) ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และการดําเนินงานดานการศึกษา
วิจัยและพัฒนา ดานการเกษตรของศูนยวิจัยฯ ในปจจุบันนี้ โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนชื่อ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2555 เปนตนมา
2. อัตลักษณ
เปนศูนยศึกษา วิเคราะห และวิจัยทางการเกษตรที่ใชแนวคิดและวิธีการเชิงระบบเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน ดานเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรเกษตรของการดํารงชีพของมนุษย
3. วิสัยทัศน
เปนผูนําภูมิภาคดานการวิจัยเกษตรศาสตรเชิงระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตรสูความมั่นคงและ
ยั่งยืนในการดํารงชีพชุมชนและสิ่งแวดลอม
4. พันธกิจ
วิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะการจัดการทรัพยากรเกษตร
บริการทางวิชาการและเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและองคกรที่เกี่ยวของ
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
5. วัตถุประสงค
การวิจัย
เสริมสรางรากฐานการวิจัยเกษตรเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
เกษตร
ดําเนินการวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรเพื่อชุมชน
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พัฒนาและดําเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเปนโครงการใหญ ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนและ
การพัฒนาเกษตรในระดับภาคเหนือ
การบริการวิชาการ
ผลิตขอมูล ขาวสารที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธสําหรับการวางแผนการใชและฟนฟู
ทรัพยากรที่ดินและน้ํา และการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ผลิตและเผยแพรงานวิชาการดานการจัดการระบบเกษตรในรูปแบบของสิ่งพิมพ และผานเว็บ
ไซดของ ศวทก. ในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส (E-Media) เพื่อใหเปนประโยชนอยางกวางขวาง
ในแวดวงวิชาการ
การสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบ
เกษตร ใหมีความทันสมัยเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประเด็นปญหา
ใหม และความตองการของสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
6. โครงสรางองคกร
ศู น ย วิ จั ย ระบบทรั พ ยากรเกษตร (ศวทก.) เป น หน ว ยงานงานภายใต 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 างเครื อข า ยความสั มพั น ธ และมิ ตรภาพที่มั่ น คงกับ หนว ยงาน องคกรและสถาบัน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยเนนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางดานการเกษตรและการจัดการทรัพยากรเกษตร
ในเชิงบูรณาการ มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรเกษตร ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและ
องคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาการจัดการระบบเกษตรระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ไดผลิตงานวิจัยที่มีประโยชนตอการพัฒนาภาคเหนือและประเทศเปนจํานวนมาก ภายใตการดําเนินงาน
ของหนวยวิจัย 2 หนวยคือ
(1) หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เปนหนวย
วิจัยที่บุกเบิกงานวิจัยระบบพืชและระบบฟารมเปนเวลาติดตอกันมากกวาสามทศวรรษ ซึ่งใหความสําคัญกับ
ความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง และสรางความมั่นคงทางดานอาหารและรายได
ใหกับครัวเรือนและชุมชนโดยการผสมผสานวิธีการศึกษาดานเกษตร สังคม และเศรษฐศาสตร เพื่อพัฒนาสู
ระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมทั้งออกแบบระบบ
3
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การผลิตที่สอดคลองกับพื้นที่ที่สรางนําไปสู “ความอยูเย็นเปนสุข” ของชุมชน สาระสําคัญประกอบดวย การใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะของชุมชน การทํางานระดับ
กลุมและเครือขาย และการเชื่อมโยงสูนโยบายสาธารณะเพื่อกระจายผลในวงกวาง กระบวนการพัฒนาเกษตร
ยั่งยืน จึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญญาเปนพลังขับเคลื่อนเพื่อความอยูดี กินดีของชุมชน และเปนแนว
ทางการพัฒนาวิถีชีวิตทางเกษตรที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(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
การผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรในระดับแปลง ฟารม
ลุมน้ํา จังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นจึงเนนการผลิตผลงานที่มีลักษณะบูรณาการขอมูล องคความรู และ
วิธีการวิเคราะหตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่ซับซอนในทางเกษตรและจัดการทรัพยากรเกษตร จึงชวยใหผูทําหนาที่
ตัดสินใจใชทางเลือกที่เหมาะสมจากผลลัพธของกระบวนการวิเคราะหหรือจําลองสถานการณ โดยอาศัยขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกตอง
ในการบริหารจัดการองคกรของ ศวทก. มีการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ โดยมีโครงสรางการ
บริหาร และอัตรากําลังในหนวยวิจัยและสวนงานตางๆ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารงานของศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
4
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7. 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.gyp@gamil.com

ที่ปรึกษา

อ. ดร. เมธี เอกะสิงห
โทร. 053-944621
ext. 220
Email: methi.e@gmail.com

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

5

รายงานประจําป ศวทก. 2555

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

8. ทรัพยากรการบริหารจัดการ
8.1 บุคลากร
ปจจุบันหัวหนา ศวทก. ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห และ ศวทก. ไดมีบุคลากร
ที่รวมอุดมการณในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการเกษตร โดยใชแนวทางเชิงระบบเพื่อดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักของ ศวทก. ประกอบดวย คณาจารยจากภาควิชาตางๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตรที่มาทํางาน
วิจัยและรวมสอนในหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 11 คน พนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน พนักงาน
เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนง
ทั่วไป จํานวน 7 คน ลูกจางประจํ า จํ านวน 22 คน และลูกจางชั่วคราว (เงินรายได และโครงการวิจัย )
จํานวน 7 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ศวทก. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา
ของศวทก. จํานวน 3 ทาน ไดแก
1.รองศาสตราจารย ดร.นคร ณ ลําปาง
2.อาจารย ดร.เมธี เอกะสิงห
3.อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทั้งสามเปนผูรวมกอตั้ง ศวทก. มาตั้งแตเริ่มแรก และปจจุบันก็ยังใหความชวยเหลือและ
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของ ศวทก. อยางตอเนื่อง
ตารางที่ 1 บุคลากรของศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ประเภทบุคลากร
ที่ปรึกษาศูนยวิจัยฯ
ขาราชการ สาย ก.(จากภาควิชาตาง ๆ )
ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะและตําแหนงทั่วไป
- นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี
1
2
11
1
6

รวม
3
11
1
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ประเภทบุคลากร
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
- บุคลากรชํานาญการ
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราวโครงการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี
1
1
2
1
1
2
2
3
22
1
4
2
13
12
7
25

รวม
1
3
1
1
4
3
22
1
6
57

ในป 2555 บุคลากรของ ศวทก ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอรด และงบประมาณเงินรายไดของ
ศวทก. ไดกลับมาจากศึกษาตอจากตางประเทศในระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คือ นายเฉลิมพล สําราญ
พงษ ซึ่งจะไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานวิจัยของ ศวทก. ตอไป
รางวัล/เกียรติบัตรที่นักศึกษาและบุคลากร ศวทก. ไดรับ
ในการดําเนินงานของ ศวทก. ไดมีผลงานดีเดนหลายดาน ซึ่งในปงบประมาณ 2555 นี้ มีนักศึกษา
และบุคลากร ศวทก. ไดรับรางวัล/เกียรติบัตรในดานตาง ๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษา บุคลากร ศวทก. ไดรับรางวัลตาง ๆ
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบให
รางวั ล รองชนะเลิ ศ กรมวิชาการเกษตร
ภาคบรรยาย ในการ
ประชุ ม วิ ช าการพื ช
สวนแหงชาติครั้งที่ 11

ผูรับรางวัล
นายจตุรงค พวงมณี

วัน เดือน ป
3 กุมภาพันธ 2555

ประเภทรางวัล
เกียรติบตั ร

รางวั ล Excellent มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Oral Presentation
ในงานประชุมวิชาการ
The 1st ASEAN Plus
Three Graduate
Research Congress
(AGRC 2012)

Mr. Phoutthasack
Phoummasone

2 มีนาคม 2555

เกียรติบตั ร

12 กันยายน 2555

เกียรติบตั ร

รางวั ล ชนะเลิ ศ ภาค สมาคมโภชนาการแหง นายชินกฤต สุวรรณคีรี
บ ร ร ย า ย ใ น ก า ร ประเทศไทยในพระ
7
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ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบให
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร า ชู ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ
โภชนาการแห ง ชาติ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ครั้ ง ที่ ๖ “ ควา ม สยามบรมราชกุมารี
เชื่อมโยงดานอาหาร สู
ค ว า ม มั่ น ค ง ด า น
โภชนาการ”

ผูรับรางวัล

วัน เดือน ป

ประเภทรางวัล

8.2 งบประมาณ
ทุนดําเนินการที่ใชในหนวยงาน กิจกรรมหรือบริการ
ทุนดําเนินการของ ศวทก. ในปงบประมาณ 2555 มาจากแหลงทุนตาง ๆ ดังนี้
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายไดของ ศวทก.
งบประมาณเงินรายไดจากหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ
งบประมาณสนับสนุนการการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในประเทศ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สํานักงาน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) เปนตน
งบประมาณการวิ จั ย จากแหลง ทุ น ในประเทศ ได แ ก Australian Centre for
International Agriculture Research (ACIAR), CIRAD - Centre de Cooperation
Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement
(France), Care International (France) และ United Nation University (UNU) of
Bonne
งบประมาณในการบริหารของ ศวทก. ประจําปงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 13,137,380.00 บาท
ประกอบด ว ยงบประมาณแผ น ดิ น จํ า นวน 9,918,279.00 บาท งบประมาณเงิ น รายได ศวทก. จํ า นวน
2,032,220.00 บาท งบประมาณเงินรายไดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ จํานวน
1,187,160.00 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 งบประมาณของ ศวทก. ประจําปงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555)
ลําดับ

ประเภทงบประมาณ

1

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2555

2

งบประมาณเงินรายได

จํานวน (บาท)
9,918,279.00

- ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

2,032,220.00

- หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ

1,187,160.00

รวม

13,137,380.00

ในสวนของโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2555 เมื่อจําแนกตามแหลงทุนที่เปนทุนวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายนอกศวทก. ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีโครงการวิจัยที่ดําเนินงานตอเนื่อง
จากปงบประมาณ 2554 งบประมาณ 14,645,717.00 บาท และงานวิจัยที่เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ
2555 งบประมาณ 12,221,176.00 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,866,893 บาท (ตารางที่ 4 และ 5)
ตารางที่ 4 โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ศวทก. (ในและตางประเทศ) ที่ดําเนินการตอเนื่อง
จากปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ที่

โครงการ

งบประมาณทั้งหมด

แหลงทุน

532,070.00

สกว.

2 ความเสี่ ย งในการเกษตรระบบ 1 ธ.ค. 53 – รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
พันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม 30 พ.ย. 54
แ ล ะ ลํ า พู น : ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
เกษตรกรรายยอยความเชื่อมโยง
ตอนโยบายสาธารณะ

1,863,533.00

สสส.

3 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความ 1 ก.พ. 54 – ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน 31 ม.ค 55
ชนบทกับทรัพยากรเกษตรตาม
เขตนิเวศนตางๆ

2,105,760.00

สกว.

4 โครงการแผนงานสร า งเสริ ม 1 มิ . ย.54- อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
สมรรถนะการทํ า งานวิ จั ย ด า น

500,000.00

สสส.

1 การพัฒนาระบบการจัดการ
พืชผักปลอดสารพิษ ต.นาเติง
และต.ทุงยาว อ.ปาย
จ.แมฮองสอน

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

1 ธค.53 – นายจตุรงค พวงมณี
30 พย. 54
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ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณทั้งหมด

แหลงทุน

1,822,850.00

ACIAR

6 การบูรณาการระบบสารสนเทศ 1 ก.ย.54- ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ
เ ชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร 28 ก.พ.56
ทรัพยากรทางเกษตรโดยชุมชน :
นั ย ต อ ก า ร นํ า ไ ป สู น โ ย บ า ย
สาธารณะ

2,406,668.00

สสส.

7 โครงการการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ 1 ก.ย.55 – ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย
รั บ มื อ กั บ ความไม มั่ น คงทาง 31 ส.ค.56
อ า ห า ร ใ น ร ะ ดั บ ท อ ง ถิ่ น :
กระบวนการและเครื่องมือจัดทํา
แผนยุทธศาสตร”
8 โครงการศั ก ยภาพเชิ ง พื้ น ที่ : 1 ก.ย.55 – ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ
โ อ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง ต อ 31 ส.ค.57
ทางเลือกในการผลิตทางเกษตร
ของจังหวัดแพร”
รวมงบประมาณทั้งหมด

1,373,800.00

สกว.

4,041,036.00

สกว.

เกษตรยั่งยืนสําหรับนักวิชาการ 30 พ.ย.54
เกษตร
5 Developing Agricultural
Policies for Rice-Based
Farming Systems in the
Mekong Region

1 ก.ค.54- รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
30 มิ.ย.56

14,645,717.00

ตารางที่ 5 โครงการวิจัยใหมจากแหลงทุนภายนอก ศวทก. (ในและตางประเทศ)
เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ที่
1

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

โครงการศึกษาการสรางโอกาส 1 พ.ย.54-30 อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
เพื่ อ การขยายผลระบบเกษตร เม.ย.55
ยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม

10

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

300,000.00

สสส.
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ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณ
ทั้งหมด

แหลงทุน

2

โครงการ การขยายผลเทคโนโลยี 30 ธ.ค.54- อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
การปลู ก ข า วอิ น ทรี ย น าหยอด 30 ธ.ค.55
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ต อ ภาวะแล ง ใน
จังหวัดเชียงใหม

200,000.00

สวทช.

3

Companion modeling at sub- 1 ม.ค.55 – ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย
30 เม.ย.57
Basin Scale
โครงการการพั ฒ นาอั ต ราปุ ย 1 พ.ค.55 – รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ 30 เม.ย.56
โพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่สําหรับ
การผลิตมันสําปะหลัง
โครงการวิจัยการเพิม่ ประสิทธิ 20 ก.ค.55 – ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ภาพการผลิตลําไยนอกฤดู
20 ก.ย.56
รวมงบประมาณทั้งหมด

801,240.00

CIRAD

4,300,000.00

สวทช.

1,205,100.00

วช.

4

5

12,221,176.00

9. กิจกรรมในปงบประมาณ 2555
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร ศวทก. ไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ที่ไดสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3
ปการศึกษา 2554 ณ ลานประภา วิริยะประไพกิจ ศวทก. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
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เขารวมถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร
บุคลากร ศวทก. ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร ในการถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2555 ณ วัดขุนชางเคี่ยน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย และการฝกซอมอพยพหนีไฟของคณะเกษตรศาสตร
บุคลากร ศวทก. ไดเขารวมการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย และการฝกซอมอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
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เกษตรพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี และ 60 พรรษา สยามมกุฎราชกุมาร
บุคลากร ศวทก. ไดเขารวมงานเกษตรพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี และ 60 พรรษา
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

กิจกรรม 5 ส
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ได จัดกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อเปน
การพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของศวทก. ใหมีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่สวยงาม และสะอาดตา
ทําใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางบรรยายกาศที่ดีในการทํางาน และการเรียนการสอน
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การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8
คณาจารย และบุคลากร ศวทก. ไดเขารวมการประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 5 -7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้คณาจารยและ
บุคลากรไดนําเสนอบทความ จํานวน 12 เรื่อง
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การประชุมวิชาการประจําป 2555
ศูน ยวิ จั ยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ไดจัดใหมีการสัมมนาวิช าการ ศวทก. ประจํ าป 2555
ระหวางวันที่ 12 - 13 กันยายน 2555 ณ ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร เพื่อเปดโอกาส
ใหคณาจารย ขาราชการ นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร ศวทก. ไดรับทราบผลการดําเนินงานของศวทก. ในป
2554 ที่ผานมา ซึ่งในการประชุ มครั้งนี้ ได มีการนําเสนอบทความจากอาจารยและนักวิจัยของศูน ยวิ จัย ฯ
จํานวนทั้งสิ้น 18 บทความ นอกจากนั้น ศวทก. ไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในสังกัด ศวทก. ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันในการดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ
เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห แ ละกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ ข อง ศวทก. ณ ป จ จุ บั น เพื่ อ อนาคตของศู น ย วิ จั ย ระบบ
ทรัพยากรเกษตรในชวงป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ : ดานกายภาพ ชีวภาพ” โดยรองศาสตราจารย ดร.อรรถชัย จิน
ตะเวช กรรมการบริหารศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และ เรื่อง “การวิเคราะหและกําหนดอัตลักษณของ
ศวทก. ณ ป จจุ บัน เพื่ ออนาคตของศูน ย วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรในชวงป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ : ด า น
เศรษฐกิจ สังคม” โดย รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห หัวหนาศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
นอกจากนี้ไดมีการประชุมระดมสมองของบุคลากรทุกฝาย ในเรื่อง “การวิเคราะหและกําหนดอัตลักษณของ
ศวทก. ณ ปจจุบัน เพื่ออนาคต : การพัฒนาการวิจัยในศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรในชวงป ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐” และ เรื่อง “การวิเคราะหและกําหนดอัตลักษณของ ศวทก. ณ ปจจุบัน เพื่ออนาคต : การ
พัฒนาการบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรในชวงป
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐” เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของศวทก. ตอไป และ ศวทก. ไดจัดงาน
มุทิต าจิ ตเนื่องในการเกษีย ณอายุของบุคลากรในสังกัด โดยในปงบประมาณ 2555 นี้ มี บุคลากร ศวทก.
เกษียณอายุจํานวน 1 ทาน และเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 1 ทาน
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เขารวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีของคณะเกษตรศาสตร
บุ ค ลากร ศวทก. ได ร ว มกั บ คณะเกษตรศาสตร ในการทํ า บุ ญ ทอดผ า ป า สามั ค คี ณ
วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
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งานวันครบรอบ 45 ป วันคลายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร และพิธีเปดหองประวัติและ
นิทรรศการผลงาน คณะเกษตรศาสตร
ผูบริหาร ศวทก. เขารวมงานครบรอบ 45 ป วันคลายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร และพิธีเปดหอง
ประวัติและนิทรรศการผลงาน คณะเกษตรศาสตรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร

การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ
ในปงบประมาณ 2555 บุคลากรของศวทก. ไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ
ที่จัดโดยคณะเกษตรศาสตร และหนวยงานอื่น ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ บุคลากร ศวทก.
วัน เดือน ป

กิจกรรม

สถานที่

22 พ.ย.54

การแลกเปลี่ยนเรียนรูวาดวยหนังสือราชการ

หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ

30 พ.ย.54

หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ

1 มี.ค.55

ปฐมนิเทศและซักซอมความเขาใจ เรื่อง "หลักเกณฑการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน)"
"การเขียนจดหมายเชิญและหนังสือรับรอง" (English for
Office Writing a letter
ฝกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General
Conversation สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ(30 ชม.)
อบรมเรื่อง ตัวบงชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียน
รายงาน ดานประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับบุคลากร
ฝกโยคะเพื่อสุขภาพกายและจิต
(ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)
แนวพัฒนาการปฏิบัติงานในสวนที่เชื่อมโยงกันดาน
การเงิน การคลัง และพัสดุ คณะเกษตรศาสตร
การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ศวทก.

22 มี.ค.55

"Competency กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย"

30 ม.ค.55
6 ก.พ.55
8 ก.พ.55
9 ก.พ. - 29
ก.ย.55
20 ก.พ. 55
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หองประชุมสุขุม อัศเวศน
หองประชุมดํารง ติยวลีย
หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ
หองเรียน AB5-456
หองประชุมสาขาวิชาพืชสวน
หองประชุม 2 – 3 ศวทก.
หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ

รายงานประจําป ศวทก. 2555
วัน เดือน ป
9 ส.ค.55

กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ...เทคนิคการใชงานเว็บไซตคลัง
ความรูองคกร คณะเกษตรศาสตร มช. (KM Conner
version 2012)”

สถานที่
หองคอมพิวเตอร คณะเกษตรศาสตร

งานประกันคุณภาพ
ในรอบป การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 (1 มิถุน ายน 2554 – 31
พฤษภาคม 2555) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศวทก. ไดดําเนินงานครอบคลุมทั้งงานวิจัย
งานจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ บัณฑิตศึ กษา หลักสูตรนานาชาติส าขาวิช าเกษตรศาสตรเชิงระบบ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานบริการการ
วิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม และงานประสานงานกับองคกรอื่น ๆ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ศวทก. ไดมุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑและรายการองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจํ า ศวทก. ขึ้ นชุ ดหนึ่ ง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ การกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพของศวทก. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทาง
เสริมความแข็งแกรงใหแกองคกร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการที่ศวทก. ไดดําเนินงานในระบบประกัน คุณภาพภายใน ศวทก. ในรอบปการศึกษา 2554
ที่ผานมา ผลปรากฏวา การดําเนินงานของศวทก. ไดผลเปนที่นาพอใจ และศวทก. ไดรับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2554 และไดรับเลือกใหเปนตัวแทนของคณะ ในการเยี่ยมชมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งไดมาเยี่ยมศวทก. เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2555
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10. งานวิจัย
ศวทก. มีการดําเนินวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนมาจากแหลงทุนภายนอก และแหลงทุนภายใน
(งบประมาณเงินรายได) ซึ่งในปงบประมาณ 2555 มีโครงการวิจัยที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ
2554 และงานวิจัยที่เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2555 ของหนวยวิจัยตางๆ ภายใน ศวทก. จํานวนทั้งสิ้น
18 โครงการ โดยแบงเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกจํานวน 13 โครงการ และแหลงทุนภายในจาก
งบประมาณเงินรายได ศวทก. จํานวน 5 โครงการ เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรของศวทก. ไดทํางานวิจัย
ไดอยางเต็มความสามารถ โดยมีรายละเอียดโครงการจากงบประมาณเงินรายได ศวทก. ดังนี้
ตารางที่ 7 โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2555 แหลงทุน เงินรายได
ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

งบประมาณทั้งหมด

1. โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพเพื่อ 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
เพิ่มผลผลิตผักปลอดสารพิษ

นายจตุรงค พวงมณี

257,800.00

2. โครงการวิ จั ย ระบบสนั บ สนุ น การ 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
จัดการทรัพยากรเกษตร (DSS)

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย

362,700.00

3. โครงการการผลิตผักโขมพื้นบานเพื่อ 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
การขยายผลเชิงพาณิชย

นายจตุรงค พวงมณี

26,000.00

4. โครงการตอบสนองต อ การใช ปุ ย 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
อิ น ทรี ย น้ํ า ต อ ผลผลิ ต ข า วสายพั น ธุ
หอมนิล

นายจตุรงค พวงมณี

23,500.00

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
ข า วด ว ยกระบวนการจั ด การธาตุ
อาหาร

ดร.สิทธิชัย ลอดแกว

21,700.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

691,700.00

11. สิ่งตีพิมพ
จากการดําเนินงานวิจัยในปที่ผานมา ศวทก. ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในแหลงตางๆ เชน ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555 จํานวน ทั้งสิ้น 22 บทความ (ภาคผนวก)
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12. การบริการวิชาการ
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีการดําเนินงานตอยอดงานวิจัยสูงานบริการวิชาการแกสังคม และ
ประโยชน ต อการพั ฒ นาการเรีย นการสอน โดยความรว มมือของบุคลากรของศูน ยรว มกับ คณาจารยจ าก
ภาควิชาตางๆ ในคณะเกษตรศาสตร โดยมุงเนนการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมจากหลายฝายบนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ผานมา
ศวทก. ไดดําเนินงานบริการวิชาการในดานระบบการปลูกพืช ระบบฟารม ระบบเกษตร การพัฒนาระบบเกษตร
และทรัพยากรอยางยั่งยืน และการพัฒนาระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
จุดเดนในดานงานบริการวิชาการของศวทก. ในปจจุบัน แบงเปน งานบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน
ทางการเกษตร และระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการเพื่อ
ความยั่งยืนทางการเกษตรนั้น ทั้งนี้ ศวทก. นับวาเปนผูนําในดานงานระบบเกษตรปลอดสารพิษ และงานดาน
ความหลากหลายทางชี วภาพ รวมถึงงานดานความยั่งยืน ในดานการเกษตรโดยเนนพันธุพืชพื้น บาน โดย
ดําเนินงานรวมกับหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานดานเกษตร สาธารณสุข และฝายบริหารใน
ทองถิ่นและจังหวัด นอกจากนี้ ศวทก. ยังเปนผูนําในการพัฒนาองคความรูและการใชประโยชนดานระบบการ
ตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการถายทอดความรูทั้งดานเทคโนโลยีและการ
นําไปใช เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา และเจาหนาที่ในหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ โดยผานงานบริการ
วิชาการ ซึ่งในปงบประมาณ 2555 นี้ ศวทก. ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อบริการวิชาการ เปนเงินจํานวน 90,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 และไดรับเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ จํานวน 4 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
ดังตารางที่ 9
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มีความสําคัญ
ตอการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในดานเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรปลอดสารพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใหกับผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
บุคคล และหนวยงานภายนอก งานวิจัยจากสถานีวิจัยฯ ไดถูกนําไปเผยแพรและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
เกษตรกร หนวยงานที่เกี่ยวของ และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งงานวิจัยและบริการวิชาการดานการ
ผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ในสถานีวิจัยฯ เปนที่ยอมรับและพัฒนาไปสูการรวมงานกับหนวยงาน
ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเกษตรกร
ตารางที่ 8 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 แหลงทุน งบประมาณเงินรายได
ที่
1.
2.
3.

โครงการ

ระยะเวลา

โครงการจั ด ทํ า แปลงเรี ย นรู ก าร 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
ผลิตผักปลอดสารพิษ
โครงการจัดทําแปลงเรียนรูปุยพืช 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
สดและแปลงผลิ ต ข า วปลอด
สารพิษ
โครงการจั ดตั้งฐานการเรียนรูน้ํ า 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55
สกัดชีวภาพ

หัวหนาโครงการ
นายจตุรงค พวงมณี

งบประมาณ
ทั้งหมด
34,200.00

นายจตุรงค พวงมณี

23,800.00

นายชินกฤต สุวรรณคีรี

32,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
20
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ตารางที่ 9 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 แหลงทุน งบประมาณแผนดิน
ที่

โครงการ

1.

โครงการขยายแนวคิ ด การใช
ประโยชน ค วามห ลากหลา ย
ชีว ภาพต อ ระบบอนุ รั ก ษ ป า และ
ลดการขยายพื้นที่ปาผานเวทีการ
เรียนรูชุมชน
โครงการพั ฒ นาแนวคิ ด การใช
ประโยชน ค วามห ลากหลา ย
ชีวภาพตอระบบการผลิตเกษตร
อินทรียเขตชานเมือง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารจัดการเพื่อการใช
ประโยชนพืชผักพื้นบานและพืช
ปาที่มีคุณคาทางอาหารและยา
ของชุมชนในตําบล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเพื่อการอนุรักษและ
การใชประโยชนความหลากหลาย
ชีวภาพของเกษตรกรที่มีตอการ
ปลูกงาขี้มอน”

2.

3.

4.

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการ

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55

อาจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล

งบประมาณ
ทั้งหมด
17,500.00

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55

อาจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกลุ

17,500.00

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55

อาจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกลุ

17,500.00

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55

ดร.สิทธิชัย ลอดแกว

17,500.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,000.00

หมายเหตุ เปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนภายใตโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ งบประมาณแผนดินป 2555 หมวดเงินอุดหนุน โดยความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
คณะเภสัชศาสตร ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

นอกจากงานบริการวิชาการที่ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรดําเนินการในรูปแบบของโครงการวิจัย
แลว ศวทก. ยังไดใหบริการความรูทางการเกษตรแกบุคคลทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันตางๆ โดยเปน
วิทยากรบรรยาย การเปนแหลงศึกษาดูงาน และสถานที่ฝกงานของนักศึกษา ซึ่งใชสถานีวิจัยระบบทรัพยากร
เกษตรเปนหลัก ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
การศึกษาดูงาน
ศวทก. โดยสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ไดใชพื้นที่ของการศึกษาวิจัย ใหบริการศึกษาดูงานแก
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องการจัดการและการผลิตผักปลอดสารพิษ
21
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ตารางที่ 10 การศึกษาดูงาน
ที่

วัน เดือน ป

1

10 ม.ค.55

2

10 ต.ค.54

3

14 ต.ค.54

4

14 ต.ค.54

5

14 ต.ค.54

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

เยี่ยมชมแปลงสาธิต และขอความอนุเคราะหตนกลาผัก นางสาวสุทธินภา วงศสวย
สวนครัว
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
นั ก เรี ย นและครู ที่ เ ข า ร ว มงาน
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
บริ ษั ท มาโก ท ราเวล จํ า กั ด
อ. เมือง จ. เชียงใหม
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
สถาบันเพื่อเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯและฝกปฏิบัติการปลูกขาว นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล โรงเรี ย น
ในแปลง
อ นุ บ า ล ส ภ า พ ร อ . เ มื อ ง
จ.เชียงใหม
15 ต.ค.54
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
กรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ Asian Simulation
and Modelling 20-22 ตุลาคม
2554 ณ คณ ะวิ ท ยา ศาสต ร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16 ต.ค.54
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
ก องพั ฒน า นั ก ศึ ก ษา งา น
นั ก ศึ ก ษ า ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
20 ต.ค.54
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
บ ริ ษั ท ซ า ริ ก า ทั ว ร จํ า กั ด
ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
25-26 ต.ค.54 การผลิตผักปลอดสารพิษ
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล วั ง ผ า ง
อ.เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
30 ต.ค.54
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ
เจ า หน า ที่ ข องภาครั ฐ จา ก
ประเทศเวียดนาม
7 ธ.ค.54
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ
เกษตรกร นั ก วิ ช าการ และ
เจ า หน า ที่ ข องภาครั ฐ จา ก
ประเทศกัมพูชา
7 ธ.ค.54
เคล็ดลับการปลูกผักสวนครัว
นั ก ศึ ก ษ า ห อ พั ก ใ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
17 ธ.ค.54
การควบคุมแมลงศัตรูพืชของสถานีฯ
นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและ
โรคพื ช คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
27 ธ.ค.54
เยี่ยมชมแปลงสาธิตของสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
โรงเรียน แมตะมาน ต. กึ้ดชาง
อ. แมแตง จ.เชียงใหม
7 ม.ค.55
การผลิตผักปลอดสารพิษ
โรงเรี ย นบ า นศาลา อ.แม ริ ม
จ.เชียงใหม
22

จํานวนคน
1
50
10
13
49
15

60
5
30
18
11
50
185
67
12

รายงานประจําป ศวทก. 2555
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

จํานวนคน

16 7 มี.ค.55

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานี

กองกําลังผาเมือง

50

17 16 ส.ค.55

เยี่ยมชมระบบแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ

อ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน

2

18 20 ส.ค.55

เยี่ยมชมระบบแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ

นายวิรัตน กันทะ

1

19 19 ก.ย.55

เยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษและตลาด นักศึกษา คณะ
นัดผักปลอดสารพิษ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

20

การฝกอบรม
ศวทก. ไดนําผลการศึกษาวิจัยถายทอดสูผูที่สนใจโดยวิธีการฝกอบรม ดังนี้
ตารางที่ 11 การฝกอบรม
ที่
1
2

3
4

วัน เดือน ป
23 – 25 ก.ค.
55

3 – 4 ก.ย.55

เรื่อง
การวิเคราะหจําแนกขอมูลการใชประโยชนที่ดินและ
พื้นที่การเกษตรดวยขอมูลจากระยะไกล
การวิเคราะหจําแนกขอมูลการใชประโยชนที่ดินและ
พื้นที่การเกษตรดวยขอมูลจากระยะไกล
การใชงานโปรแกรม iStation สําหรับบริหารจัดการ
ทรัพยากรเกษตรในการผลิตพืชระดับแปลง
การใชงานโปรแกรม CropDSS ศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบและทรัพยากรเกษตร

ผูเขารับบริการ
เจาหนาที่จากกรมขาว

จํานวนคน
17

เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีของ
บริษัทน้ําตาล, อาจารย และผูที่
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีการเกษตร
เจาหนาที่ดาน
เทคโนโลยีการเกษตรของบริษัท
น้ําตาล
เจาหนาที่ดาน
เทคโนโลยีการเกษตรของบริษัท
น้ําตาล

5

การบริการการศึกษา
ศวทก. โดยสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรไดใหการสนับสนุนการทําปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา โดยใหคําปรึกษาในระดับภาคสนาม เชน การเตรียมแปลงปลูกพืช การจัดการและการดูแลรักษา
การวางแผนการทดลองแก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณฑิ ตศึ ก ษา รวมทั้ งหน ว ยงานต า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม

23

5
8
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ตารางที่ 12 การบริการการศึกษา
ที่

วัน เดือน ป

1

เก็บตัวอยางโรคพืช

นายณัฐพงษ สุดาจันทร

เก็บตัวอยางโรคพืช

3
4
5
6
7

19 และ 21
ต.ค.54
4, 8, 10และ 30
ต.ค.54
9 ม.ค.55
9 ม.ค.55
10 ม.ค.55
17 ม.ค.55
18 ม.ค.55

8

23 ม.ค.55

9

25 ม.ค.55

10

6 ก.พ.55

11
12
13

14 ก.พ.55
21 มี.ค.55
23 มี.ค.55

14
15

28 มี.ค.55
3 เม.ย.55

16

17 – 19 เม.ย.
55
20 เม.ย.55
24 เม.ย.55
1 พ.ค.55
31 พ.ค.55
1 – 5 มิ.ย.55
21 มิ.ย.55
22 มิ.ย.55
25 มิ.ย.55
ก.ค. – พ.ย.55
2 ก.ค.55

เก็บตัวอยางโรคพืช ใชประโยชนดา นงานวิจัยและปญหา
พิเศษ
ขอความอนุเคราะหใชพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรฯ ใชในการ
เรียนการสอนฝกทักษะแกนักศึกษา
ขอความอนุเคราะหดินจํานวน 500 กก.เพื่อใชในงานวิจัย
วิทยานิพนธ ปริญญาเอก
ขอเก็บตัวอยางโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนดานงานวิจัย
ขอเก็บตัวอยางโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนดานงานวิจัย
ขอเก็บตัวอยางโรคพืชและแมลง เพื่อนําไปใชประโยชนดาน
การเรียนการสอน
ขอเก็บตัวอยางโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนดานงานวิจัย
เก็บตัวอยางโรคพืช ใชประโยชนดา นงานวิจัยและปญหา
พิเศษ
ขอใชสถานที่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและ
โรคพืช คณะเกษตรศาสตร มช.
อ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน
นายวิษณุ โหมราช
นางสาวจิราณัฐ เผาตะใจ
นางสาวจินตนา อุตมา
ดร.นริศ ยิ้มแยม นางสาวเรณุกา
ผะใจ และนางสาวพิมพา ไชย
เทียน
นางสาววรรณพร เขื่อนเพชร

2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

เรื่อง

ผูเขารับบริการ

เก็บตัวอยางพืชตระกูลบวบ
เก็บตัวอยางโรคพืช
เก็บตัวอยางศัตรูพืช จําพวกหนอน
ขอความอนุเคราะหดินในแปลงปลูกมะเขือเทศเพื่องานวิจัย
ขอความอนุเคราะหใชพื้นที่เพื่อทําการวิจัย (ตั้งแต ม.ค. –
พ.ค. 55)

ขอเก็บตัวอยางโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนดานงานวิจัย
ขอใชตูอบตัวอยางโรคพืช
ขอใชตูอบตัวอยางโรคพืช
ขอความอนุเคราะหยืมติดตั้งผานบุกเบิกขนาด ๓ จาน
ขอความอนุเคราะหยืมติดตั้งผานบุกเบิกขนาด ๓ จาน
ขอเก็บตัวอยางโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนดานการศึกษา
ขอใชพื้นที่แปลงทดลองในการทํางานวิจัยของนักศึกษา
ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุผ ัก
ขอใชแปลงทดลองเพื่อปฏิบัติงานวิจัย
ขอพันธุขาวหอมนิล จํานวน 1 กก. เพื่อทํางานวิจัย
24

จํานวนคน
1

1
1
1
1
3
1

ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ และ
นักศึกษา
นางสาวฟาไพลิน ไชยวรรณ

20

นางสาวกาญจนา ศรีไม
นางสาวกาญจนา ศรีไม
นางสาวอาทิตยา เจริญมี

1
2
4

นางสาวกาญจนา ศรีไม
นางสาววรรณพร เขื่อนเพชร

2
3

ศูนยบริการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นางสาวกาญจนา ศรีไม
นายจตุพล บุญสวาง
นายจตุพล บุญสวาง
ดร.แสงทิวา สุริยงค
ดร.แสงทิวา สุริยงค
นายจิรวุฒ ใจโต
อ.ดร. ชนากานต พรมอุทัย
นางสาวกัลยาณี ศรีจันตะ
อ.ดร. ชนากานต พรมอุทัย
นางสาวปยวรรณ ฟูฟอน

5

1

1
1
1
3
3
5
1
1
1

รายงานประจําป ศวทก. 2555
ที่

วัน เดือน ป

เรื่อง

27
28
29

3 ก.ค.55
เก็บตัวอยางโรคพืช ใชประโยชนดา นงานดานการศึกษา
6 ก.ค.55
เก็บตัวอยางโรคพืช ใชประโยชนดา นงานดานการศึกษา
10 – 12 ก.ค.55 ขอใชสถานที่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

30
31

8 ก.ย.55
18 ก.ย.55

ขอใชสถานที่ เพื่อใหนักศึกษานําเสนอโครงงาน
เก็บตัวอยางโรคพืช ใชประโยชนดา นงานดานการศึกษา

32

19 ก.ย.55

เก็บแมลงศัตรูพืชเพื่อใชในการทดลอง

ผูเขารับบริการ

จํานวนคน

นายพงษศักดิ์ คําจุน
ดร.นันทิภัคค ฐานปนพงษวรกุล
ศูนยบริการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
คุณสุณสิ าชุมชิด สาขาวิชาโรค
พืช
นางสาวเยาวเรศ อินเปง
ภาควิชาชีววิทยา คณะครุ
ศาสตร ม.ราชภัฎเชียงใหม

5
13
5

การฝกงานนักศึกษา
ศวทก. โดยสถานี วิ จั ย ระบบทรัพยากรเกษตรได ใ ห การสนั บ สนุ น การฝ กงานของนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ดังแสดงในตาราง 13
ตารางที่ 13 การฝกงานนักศึกษา
ที่

1
2
3
4

วัน เดือน ป
19 ก.ย. – 11
พ.ย.54
1 พ.ย.54 – 29
ก.พ.55
25 ต.ค. 54 24 ก.พ.55
5 มิ.ย. 55 - 28
ก.ย. 55

ผูเขารับบริการ
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
หลักสูตร (ปวส.) ต.บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะ
บริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฝกงานในโครงการ “ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
แบบครบวงจร”
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฝกงานในโครงการ “ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
แบบครบวงจร”

จํานวนคน
6
1

20

20

การเผยแพรความรู
ศวทก. โดยสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรไดสนับสนุนขอมูล ขาวสารดานเกษตรปลอดสารพิษ
ใหกับผูที่สนใจ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ สื่อโทรทัศน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง

25

27
5
1
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ตารางที่ 14 การเผยแพรความรู
ที่
1

วัน เดือน ป
24 – 25 พ.ย.
54

เรื่อง
นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ ในงานวันวิชาการ
ครั้งที่ 7

2

1 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

3

1 – 11 ธ.ค.54

4

22 -23 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ ในงาน
“วันเกษตรแมโจ”
นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

5

30 -31 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

6

14 ม.ค.55

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

7

14 ก.พ.55

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

8

5 – 6 มี.ค.55

นิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง

9

28 มิ.ย.55

สัมภาษณการผลิตผักปลอดสารพิษ

10

25 ส.ค.55

ขอยืมปายไวนิลเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อนําไปเผยแพรแกผู
รวมกิจกรรม โครงการกินอาหารเปนยา ณ เทศบาล
ตําบลสุเทพ

ผูเขารับบริการ
ผูเขารวมงานวันวิชาการครั้งที่
7 “วิถีวิจัยสูการพัฒนาและรับ
ใชสังคม” ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บานรองขุดหมูที่ 10 ต. แมกา
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม
อ.ปาย จ.แมฮองสอน

จํานวนคน
3,000

ตลาดกลางสินคาเกษตรกรรม
อ.เมือง จ.เชียงใหม
อบต.หวยทราย อ.แมริม จ.
เชียงใหม
อบต.หวยทราย อ.แมริม จ.
เชียงใหม
กรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค
เจาหนาที่ สถานีโทรทัศน NBT

1,200

นายถาวร ฟูเฟอง

1,000
7,000
1,500

700
700
50
เผยแพรทาง
สถานีโทรทัศน
NBT

วิทยากร
บุคลากรของศวทก. เปน ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการระบบเกษตรเปน อยางดี
โดยเฉพาะการผลิตผักปลอดสารพิษ การจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จึงไดรับเชิญไปบรรยายเปน
ประจํา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 15 วิทยากรบรรยาย วิทยากรที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
ที่
1

วัน เดือน ป
7-9 ต.ค.54

เรื่อง
การผลิตผักปลอดสารพิษ

2

7 ม.ค.55

การผลิตผักปลอดสารพิษ

ผูเขารับบริการ
เจาหนาที่สํานักงานเทศบาลเมือง
แกนพัฒนา ถ.ชลประทานเขื่อน
แมงัด อ.แมแตง จ. เชียงใหม
โรงเรียนบานศาลา ต. ดอนแกว
อ.แมริม จ. เชียงใหม
26

จํานวนคน
20
12
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ที่
3

วัน เดือน ป
7 ก.พ.55

เรื่อง
อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

4

8 ก.พ.55

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

5

10 ก.พ.55

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

6

11 ก.พ.55

การปลูกผักแบบผสมผสานเชิงพาณิชย

7

15 ก.พ.55

ผักปลอดสารพิษจากฟารมสูโตะอาหาร

8

20 ก.พ.55

9

19 มี.ค.55

10 26 มี.ค.55
11 8 พ.ค.55

12 12 พ.ค.55
13 28 พ.ค.55
14 12 มิ.ย.55
15 3 ก.ค.55

ผูเขารับบริการ
นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร ภาควิชา
พืชศาสตรและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มช.
นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร ภาควิชา
พืชศาสตรและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มช.
นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร ภาควิชา
พืชศาสตรและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มช.
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน) อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

จํานวนคน
80
25
80
100

นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียน
นานาชาติอเมริกันแปซิฟค
การปลูกผักสวนครัว ฮิมรั้วปลอดภัย
สํานักงานมหาวิทยาลัย กอง
พัฒนาการศึกษา งานนักศึกษา
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การปลูกผักกระถาง
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การปลูกและผลิตผักปลอดสาร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง คณะ
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การปลูกผักสวนครัวและเยี่ยมชมแปลงสาธิตการการ ผูเขารวมโครงการฝกอบรมระยะ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในงานวันเกษตรแหงชาติ
สั้น การปลูกผักสวนครัว ในงาน
วันเกษตรแหงชาติ ณ สถานีวิจัย
และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

20

กิจกรรมของสถานี

200

อาจารยพิชัย คงพิทักษ ภาควิชา
กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะ
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง คณะ
เกษตรศาสตร มช.
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและการตลาด
สํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต ๖
แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงผลิตขาว นักวิชาการชาวตางประเทศเขา
และอุตุนิยมวิทยาทางดานการเกษตร
ศึกษาดูงานเรื่อง Agricultural
Research Management
27

40

35

40
70

30
60
3
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ที่
วัน เดือน ป
16 8 ก.ค.55

17 8 ส.ค.55
18 15 ส.ค.55
19 25 ส.ค.55
20 25 ส.ค.55
21 28 ส.ค.55
22 28 ส.ค.55
23 1 ก.ย.55
24 2 ก.ย.55

25 3 ก.ย.55
26 5 ก.ย.55
27 6 ก.ย.55
28 10 ก.ย.55
29 11 ก.ย.55
30 14 ก.ย.55
31 15 ก.ย.55
32 22 ก.ย.55
33 29 ก.ย.55

เรื่อง
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษเชิงพาณิชย

ผูเขารับบริการ
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (องคการมหาชน) อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ตลาดนัดผักปลอดสารพิษ
ดร. ชูชาติ สันธทรัพย และคณะ
ผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุน
งานการผลิตผักปลอดสารพิษ
สมาชิกของสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลําปาง
งานการผลิตผักปลอดสารพิษ
องคการบริหารสวนตําบลแมกา
อําเภอสันปาตอง
เยี่ยมชมการดําเนินงานของสถานี
อาจารยพิชัย คงพิทักษและ
นักศึกษากีฏวิทยา
การผลิตผักปลอดสารพิษ
เจาหนาที่โครงการจังหวัดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
จังหวัดเชียงใหม
การปลูกผักปลอดสารพิษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
การแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรผูสนใจเขารวม
โครงการวิจัย ของสถานีวิจยั ระบบ
ทรัพยากรเกษตร
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษเชิงพาณิชย
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (องคการมหาชน) อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
การผลิตผักปลอดสารพิษและรานคาผักปลอด
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สารพิษ
สัมพันธ คณะเกษตรศาสตร
เทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษและรานคาผัก เกษตรกร สํานักงานเกษตรและ
ปลอดสารพิษ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
การปลูกผักปลอดสารพิษ
อบต.ดอนแกว อ.แมริม
การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ
พนักงาน บริษัท พี.ที.อินเตอรฟช
เชอรี่ จํากัด
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร
การปลูกผักปลอดสารพิษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การปลูกผักปลอดสารพิษ
เกษตรกรกลุมผูผลิตผักอินทรีย
ตําบลบานแหวน
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ผูเขาอบรม คลินิกเทคโนโลยี

28

จํานวนคน
100

7
40
40
127
30
40
60
100

25
60
30
3
80
80
50
30
40
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เครือขายเกษตรกร
ศวทก. ไดเปนศูนยกลางในการจําหนายผักปลอดสารพิษที่ปลูกโดยเกษตรกรในอําเภอเมืองเชียงใหม
และอําเภอใกลเคียง โดยมีรานคาจําหนายทุกวัน และตลาดนัดผักปลอดสารทุกวันพุธและวันเสาร ที่สถานีวิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร
ตารางที่ 16 เครือขายเกษตรกร
ที่ วัน เดือน ป
1. กันยายน 2552
– ปจจุบัน

เรื่อง
ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชนปลอดสารพิษของ
กระทรวงพาณิชย (Farm Outlet)

ผูเขารับบริการ
ประชาชนทั่วไป

การสนับสนุนการเรียนการสอน
ศู น ย วิ จั ย ระบบทรั พยากรเกษตร ไดมี การดํ าเนิน การสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน โดยมีก ารเป ด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ
จากประสบการณและผลงานวิจัยในดานการเกษตรเชิงระบบ ทําใหแหลงทุนการศึกษาและวิจัย เชน
Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ไดใหการสนับสนุน ศวทก. 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 ที่ที่นักศึกษานั้น ๆ ทํา งานไดเปนอยางดี ในป 2554 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปริ ญญาโทและปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง ปรั บ เป นหลักสูตรนานาชาติทั้งสองหลั กสูตร และเปลี่ย นชื่อหลักสูตรจาก
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สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร เ ชิ ง ระบบ เป น สาขาวิ ช าการจั ด การระบบเกษตร และได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหดําเนินการสอนไดในปการศึกษา 2555 เปนตนไป
นักศึกษาและบัณฑิต
ปจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาชาวไทยที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก จํานวน 13 คน
ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ
ตั้งแตปการศึกษา 2527 เปนตน กระทั่งถึงปการศึกษา 2554 นั้น หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบไดผลิต
บัณฑิตทั้งชาวตางประเทศและชาวไทย จํานวนทั้งสิ้น 217 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ
ปการศึกษา

ปการศึกษา

2527-2554

2551 - 2554

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จีน

19

-

เวียดนาม

43

-

ลาว

8

-

กัมพูชา

8

-

เมียนมาร

13

-

ฟลิปปนส

4

-

อินโดนีเซีย

7

-

บังคลาเทศ

5

-

ศรีลังกา

10

-

เนปาล

13

-

ภูฎาน

9

-

ไทย

78

1

รวม

217

1

ประเทศ

ปจจุบัน ศิษยเกาของหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมีความกาวหนาในอาชีพ เชน เปนอาจารย
มหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหาร และนักวิช าการในศูนยวิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศตาง ๆ เหลานี้
ตลอดจนเปน ผูบริหารและนักวิชาการระดับสูง ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับประเทศอยูเปน
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จํานวนมาก บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากรมนุษย ที่มีความสัมพันธและความรูสึกที่ดีกับประเทศไทย และยัง
ชวยเผยแพรชื่อเสียงดานการศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบใหกับประเทศไทยเปนอยางดี
13. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ศวทก. มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ
ผานโครงการวิจัยและพัฒนา และการฝกอบรมระยะสั้นที่ดําเนินการระหวางป 2543 - 2555 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)
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 ศวทก.ไดรับเกียรติใหเปนกรรมการและที่ปรึกษาในองคกรระดับนานาชาติ ประเทศ
และชุมชน รวมถึงการใหคําปรึกษาเฉพาะกรณีทั้งในระดับประเทศและชุมชน ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 18 รายละเอียดการมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ
องคกร
ชื่อ-สกุล
International Consortium for Agricultural รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
Systems Application (ICASA)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
สุขภาพ (สสส.)
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.นคร ณ ลําปาง
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเกษตรศาสตร
ชมรมรัตตัญูแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ตําแหนงและบทบาท
Member of the Board of ICASA.
คณะกรรมการสํานัก 3
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
กรรมการอํานวยการ
ประธาน
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องคกร
ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม (จังหวัด
เชียงใหม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ชื่อ-สกุล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
กรรมการงบประมาณและการเงิน
รองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานผูดํารงตําแหนงคณบดี

เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตางจังหวัด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ตําแหนงและบทบาท

ที่ปรึกษา
กรรมการจริยธรรมเทศบาลตําบลสุเทพ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลสุเทพ
ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินธรรมา
ภิบาลของเทศบาลตําบลสุเทพ
กรรมการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนปฏิบัติการเทศบาลตําบลสุเทพ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
นายจตุรงค พวงมณี
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ภาคผนวก ก ผลงานตีพิมพ
วารสารตางประเทศ
S. Lordkaew, S. Konsaeng, J. Jongjaidee, B. Dell, B. Lerkasem and S. Jamjod. 2012. Variation
in responses to boron in rice Plant and Soil DOI: 10.1007/s11104-012-1323-3 (Online
First)
วารสารในประเทศ
Sombat Singkharat, Aree Wiboonpongse and Yaovarate Chovanapoonphol. Efficiency of
improved peeled longan drying technology in Thailand: A Metafrontier approach
The Emprirical Econometrics and Quantitative Economics Letters (EEQEL) Vol.1,
Number 3 (September 2012).
บทความนําเสนอรายงานสัมมนาที่มี Proceedings
Vorraveerukorn Veerachitt and Chanchai Sangchyoswat. 2011. “Longan yield estimation using
the image processing technique and the multiple regression model for decisions
support systems” Paper presented in The Role of Agriculture and Natural Resources
on Global Change: ANGC 2011 7-9 November 2011 The Imperial Mae Ping Hotel,
Chiang Mai, Thailand.
Min Zan Oo, Attachai Jintrawet and Chanchai Sangchyoswat. 2012. “Analysis of Knowledge of
Integrated Soil Nutrient Management in Sugarcane Production System at Paukkaung
Township, Myanmar” Paper presented in the 1st in the 1st ASEAN Plus Three
Graduate Research Congress (AGRC 2012) March 1 – 2 2012, The Empress Convention
Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Phoutthsack Phoummasone, Benchanphun Ekasingh and Chanchai Sangchyoswat. 2012.
“The Assessment of Land Use Change in Pak Ou District, Luangprabang Province, Lao
PDR.” Paper presented in the 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress
(AGRC 2012). 1-2 March 2012 at the Empress Hotel, Chiang Mai.d.
Siyambalapitiyage Dona Kamani Priyadarshani, Budsara limnirunkul, Yaovarate
Chaovanapoonphol and Chanchai Sangchyoswat. 2012. “Factors Influencing
Sustainable Coconut-based Farming Systems of Smallholder Farmers in Gampaha
District, Sri Lanka” Paper presented in the 1st ASEAN Plus Three Graduate Research
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Congress (AGRC 2012) March 1 – 2 2012, The Empress Convention Center, The
Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
จตุรงค พวงมณี ระพีพงศ เกษตรสุนทร กุหลาบ อุตสุข และแววจันทร พงคจันตา. 2555. การพัฒนาระบบการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ การประชุมพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม.
กุหลาบ อุตสุข จตุรงค พวงมณี กุศล ทองงาม สิทธิชัย ลอดแกว และทัพไท หนอสุวรรณ. 2555. เปรียบเทียบ
วิธีการเก็บเกี่ยวบร็อคโคลี่ปลอดสารพิษเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด การประชุมพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่
11 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เบญจพรรณ เอกะสิงห พรสิริ สืบพงษสังข ณัฐชนา ถาวรนันท สุกัญญา โคตรปญญา
และธัญนันท กันทะวงษ. 2555. ความพึงพอใจของเกษตรกรตอระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัด
เชียงใหมและลําพูน บทความนําเสนอในการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ.
2555 เรื่อง “ชุมชนทองถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 17 กุมภาพันธ 2555
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน
เบญจพรรณ เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข ณัฐชนา ถาวรนันท สุกัญญา โคตรปญญา
และธัญนันท กันทะวงษ. 2555. ผลกระทบของเกษตรพันธะสัญญาตอครัวเรือนเกษตรที่มีความ
เปราะบางในจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละลํ า พู น
บทความนํ า เสนอในการประชุ ม ระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2555 เรื่อง “ชุมชนทองถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 17 กุมภาพันธ 2555 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน
เบญจพรรณ เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข ณัฐชนา ถาวรนันท สุกัญญา โคตรปญญา
และธัญนันท กันทะวงษ. 2555. “ความเสี่ยงและทัศนคติของเกษตรกรตอความเสี่ยงในการเกษตร
พันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม และ ลําพูน” บทความนําเสนอในการประชุมระดับชาติในงานประชุม
วิชาการ ดา นเศรษฐศาสตรเ กษตร เศรษฐศาสตรทรัพยากร เศรษฐศาสตรการอาหาร และธุรกิจ
การเกษตร วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555. ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ
กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พนมศักดิ์ พรหมบุรมย และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์.
2555. ความสัมพันธระหวางมูลคาอาหารที่บริโภคกับทุนการดํารงชีพของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม
การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด
นครพนม.
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2555. ความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม.
เฉลิมพล สําราญพงษ. 2555. การใชโครงขายของเบยสเพื่อการกําหนดพารามิเตอรเชิงพื้นที่และการคาดการณ
ผลผลิตขาวการประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม.
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ชินกฤต สุวรรณคีรี และบุญรักษ พันธไชยศรี. 2555. การพัฒนาขาวอินทรียในเขตชลประทานของขาวหอม
มะลิสายพันธุใหมที่ไดจากการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยเทคนิคลํา
ไอออนพลังงานต่ํา การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใต
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สัง คม และภู มิ อากาศโลก” วั น ที่ 5 - 7 กั น ยายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม.
ดาริกา สุวรรณมงคล บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และถาวร ออนประไพ. 2555. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยผูมีสวนเกี่ยวของหลากหลายที่ระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาลุมน้ําแมขะนาด อําเภอแมทา จังหวัด
ลํ า พู น การประชุ ม ระบบเกษตรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8 “ระบบเกษตรอนุ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงภายใต ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม.
บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย เบญจพรรณ เอกะสิงห และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์.
2555. กลยุทธในการรับมือกับอาหารไมเพียงพอของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม การประชุมระบบ
เกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม.
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย. 2555. Climate change, food security and human mobility linkage:Thai
case study การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม.
พนมศั ก ดิ์ พรหมบุ ร มย และเบญจพรรณ เอกะสิ ง ห . 2555. การประเมิ น ความมั่ น คงทางอาหารจาก
ความสัมพันธดานทุนการดํารงชีพของครัวเรือนโดยใชขอมูล จปฐ การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ
ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศ
โลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม.
ประทานทิพย กระมล เรนาโต วิลลาโน ยวน เฟลมมิง และพอล คริสเตียนเซน. 2555. ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรในการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือก การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8
“ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก”
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม.
ศิริมาศ แสงเมือง และ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล. 2555. การเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตขาว: การปรับตัวและ
การยอมรั บ ของเกษตรกรต อ ระบบการผลิ ต ขา วที่ใ ช ท รัพ ยากรอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในที่ ร าบลุ ม
เชีย งใหม การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภ าคลุมน้ําโขงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม.
สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2555. แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวก่ําพันธุพื้นเมืองไทย
การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด
นครพนม.
อรรถชัย จินตะเวช ถาวร ออนประไพ เทวินทร แกวเมืองมูล ชิษณุชา บุดดาบุญ,เฉลิมรัฐ แสงมณี และ ศุภกร
ชินวรรณโณ. 2555. การจําลองผลิตภาพการใชน้ําในการผลิตขาวนาปเพื่อการปรับตัวภายใตการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม-ลําพูน การประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้ง
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ที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก”
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม.
อรรถชัย จิ นตะเวช วินัย ศรวัต โอภาษ บุญเส็ง และเทวินทร แกวเมืองมูล . 2555. การปรับแตงและการ
ทดสอบแบบจําลองมันสําปะหลัง CSM- Cropsim-Cassava สําหรับการปลูกปลายและตนฝนฤดู การ
ประชุมระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภาคลุมน้ําโขงภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” วันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด
นครพนม.
ชินกฤต สุวรรณคีรี และบุญรักษ พันธไชยศรี. 2555. การวิจัยและการพัฒนาแหลงพันธุกรรมทางอาหารและ
ยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติครั้งที่ ๖ “ ความเชื่อมโยงดาน
อาหาร สูความมั่นคงดานโภชนาการ” ระหวางวันที่ 11 – 12 กันยายน 2555 ณ. ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร.
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ภาคผนวก ข กิจกรรมบริการวิชาการ
การศึกษาดูงาน
โรงเรียนอนุบาลสภาพร อ.เมือง จ.เชียงใหม นํานักนักเรียนชั้นอนุบาล อายุระหวาง 3-6 ป
จํานวน 40 คน พรอมคณะครู จํานวน 9 คน เขาทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยเกษตรชลประทาน
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น.

นักเรียนชั้นอนุบาลจํานวน 30 คน จากโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟค เขาเยี่ยมชมแปลงสาธิต
การผลิตผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน โดยมี ดร.ประทานทิพย กระมล เปนวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555
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การเผยแพรความรู
รวมจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 7 ประจําป 2554 “วิถีวิจัยสูการ
พัฒนาและรับใชสังคม” (Research Path for Social Development and Responsibility) ระหวางวันที่
24 – 25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

จัดงานตลาดนัดผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
วันที่ 28 มกราคม 2555
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รวมงานวันงานเกษตรแหงชาติ 2555 เกษตรสรางสรรค : เศรษฐกิจยั่งยืน
1 – 13 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนยฝกอบรม สาธิต และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
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สถานีโทรทัศน NBT สัมภาษณคุณจตุรงค พวงมณี เรื่อง การผลิตผักปลอดสารพิษ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

การฝกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 และ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
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วิทยากรบรรยาย
วิทยากร คายวิทยาศาสตรเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร วันที่ 19 มีนาคม 2555

การศึกษาดูงาน
นักวิชาการจากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานเรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร
3 กรกฎาคม 2555

การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
นิทรรศการเรื่องผักปลอดสารพิษ ณ เจ เจ มารเก็ต ระหวางวันที่ 21 – 27 กันยายน 2555
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การฝกอบรม
การฝกอบรมการใชงานโปรแกรม istation, CropDSS และ Remote sensing
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหวางวันที่ 3 – 4 กันยายน 2555
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ภาค ค กิจกรรมบุคลากร
การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร ศวทก.
1 มีนาคม 2555

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวาดวยหนังสือราชการ
22 พฤศจิกายน 2555

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General Conversation (30 ชั่วโมง)
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การอบรมเรื่อง ตัวบงชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ดานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2554
8 กุมภาพันธ2555

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุมสัมพันธ ดานการเงิน การคลังและพัสดุ
20 กุมภาพันธ 2555

งานเคารพผูอาวุโส
27 เมษายน 2555
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45

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5394-4621 โทรสาร 0-5321-0000
http://www.mcc.cmu.ac.th

