คํานํา
งานบริ หารงานวิจ ั ย บริก ารวิ ชาการและวิ เ ทศสั มพันธ์ เป็ นหน่ ว ยงานหนึ ่ ง ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ห น้ า ที ่ ใ นการให้ บ ริ ก ารงานเกี ่ ย วกั บ การวิ จ ั ย บริ ก ารวิ ช าการ
และงานวิเทศสัมพันธ์ เพือ่ สนับสนุนงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2553 งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้บริการกิจกรรม
วิจัยต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้รวบรวมผลการดําเนินงานในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
จัดทําเป็นรายงานประจําปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และประกอบการวางแผน
การดําเนินงาน ด้านการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป
รายงานฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้สนใจ และผู้ใช้ข้อมูลบ้างไม่มากก็น้อย

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

สารบัญ
นโยบายด้านการวิจัย
เป้าหมายงานวิจัย
พันธกิจด้านการวิจัย / ยุทธศาสตร์การวิจัย / หน้าที่หล้กด้านการวิจัย
โครงสร้างงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โครงสร้างการบริหาร งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะทํางานด้านการวิจัย
บุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
งานวิจัย
- โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553
- รายได้จากโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553
- รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553
- งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปี 2553
- งานวิจัยที่สะท้อนถึงการใช้ความรู้ในเชิงอัตลักษณ์ และสามารถแข่งขันได้
- งานวิจัยที่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ GMS
- งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการผลิต
- งานวิจัยพื้นฐานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2553
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
วิเทศสัมพันธ์
- อาคันตุกะที่มาเยือนคณะเกษตรศาสตร์
- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
- ทุนเพื่อปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
- นักศึกษาต่างชาติ
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1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า วิ จ ั ย แก่ ค ณาจารย์
บุคคลากร และนักศึกษา ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์
พัฒนา และบูรณาการ
- มีผลการวิจัยของบุคคลากรทุกระดับ (ไม่น้อย
กว่า 100 โครงการ / ปี)
- มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติม
- จัดประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงผลงาน
วิชาการในโอกาสต่าง ๆ
- มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย (Research
Information System) และระบบติดตามและประเมิน
ผลที่สมบูรณ์
- มีโครงการวิจยั ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งต่างประเทศ
- ผลงานวิจยั เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ตอบสนอง
ตามความต้องการของสังคม ประเทศชาติ
- รวมกลุม่ วิจยั และมีหน่วยวิจยั เพือ่ ความเป็นเลิศ
ด้านข้าวพืน้ เมือง ไม้ดอก ลําไย โคขาวลําพูน ระบบเกษตร
และเกษตรที่สูง
2. จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั เพือ่ ความเป็นเลิศเพิม่ เติม ทางด้านไม้ดอก
ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลําพูน
3. ให้ศนู ย์และสถานีวจิ ยั ต่างๆ เช่น หริภญุ ไชย ระบบเกษตร
ศูนย์วจิ ยั สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เปิดกว้าง
เป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Security & Food Safety) เกี่ยวกับ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change)
- การลดการใช้สารเคมี
- ความยั่งยืนของพืชลุ่มน้ํา
- พืชพลังงานทดแทน

1. ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของชุ ม ชนสามารถเผยแพร่ ผ ลงานได้ ใ น
ระดับสากล และมีความเป็นเลิศอย่างน้อย 1 ด้าน ทางระบบ
เกษตร เกษตรที่สูง ข้าวพื้นเมือง กาแฟ ลําไย ไม้ดอก
ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลําพูน
2. ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ ของคณะ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทีส่ งู ศูนย์วจิ ยั
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ เป็นศูนย์วจิ ยั สาธิตและ
ฝึกอบรมหลักของคณะ มีงบประมาณ การพัฒนาด้านกายภาพ
จํานวนบุคลากรที่เข้าไปใช้บริการและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
4. คณะเกษตรศาสตร์มจี าํ นวนโครงการ การร่วมมือทางการศึกษา
วิชาการ และการวิจยั กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
จากในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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3. ผลักดันงานวิจัยในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนองตอบความต้ องการของสังคม
วิ จ ัย และพั ฒ นาองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อตอบ 4. จั ด ระบบบริ ห าร และการจั ด การงานวิ จ ั ย อย่ า งบู ร ณาการ
สนองต่ อ การเรีย นการสอน และก่อ ให้เกิดการพัฒนา
ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า คุ ณ ค่ า และเกิ ด ประสิทธิภ าพสูงสุด
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

1. สร้ า งที ม งานวิ จ ั ย ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในระดั บ นานาชาติ
และสร้ า งคุ ณ ภาพของงานวิ จ ั ย ให้ เ กิ ด ความ
เข้ ม แข็ ง โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาจารย์ ก ั บ
บั ณ ฑิตศึกษา
2. สร้ า งประเด็ น วิ จ ั ย บนฐานองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น
อั ต ลักษณ์ และส่ ง เสริ ม การแข่ง ขันที่สอดคล้อง
กับนโยบายการขับเคลื ่อนนวัตกรรมของประเทศ

2
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เป็ น หน่ ว ยงานกลาง ในการให้ บ ริ ก ารงานวิ จ ั ย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบริการ
วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ
นักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. รวมถึง บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้
- หน่ วยบริการงานวิจ ัย
- หน่วยพั ฒนางานวิจ ัย
- หน่ วยส่ งเสริมสนับสนุน นักวิจ ั ย
- หน่วยวิเทศสัมพัน ธ์
- หน่ วยจัดทําวารสารเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์
สํานักงานคณะ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริการงานวิจัย
บริการวิจัย

ส่งเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย

หน่วยบริการวิชาการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

จัดทําวารสาร

บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการห้องปฏิบัติการกลาง
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คณบดี
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

เลขานุการสํานักงานคณะเกษตรศาสตร์
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาววิไลพร ธรรมตา
หน่วยบริการงานวิจัย
ลาลิตยา นุ่มมีศรี
บริการวิจัย
-

ลาลิตยา นุ่มมีศรี
มานพ เปี้ยพรรณ์
ทวี จันทรมูล
สายฝน วงค์สุวรรณ *
นิตยา วงศ์ไชย *
นพวรรณ นุบุญมา *

หน่วยบริการวิชาการ
ศศิรินทร์ อธิมา

ส่งเสริมพัฒนา
จัดทําวารสาร
โครงการวิจัย และนักวิจัย
- ธิดารัตน์ ดีวงศ์สาย
- วิไลพร ธรรมตา
บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ศศิรินทร์ อธิมา
- ปราณี นันตา
- น้ําฝน อุ่นจิโน
- สุลิตา กันทะอุโมงค์
- ขนิษฐา สิงห์อ้าย

ห้องปฏิบัติการกลาง
- ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
- ดร.กนกวรรณ ศรีงาม
- วีระศักดิ์ ยาวิชัย
- นฤเทพ เวชภิบาล

* บุ ค ลากรสั ง กัดงานคลัง และพั สดุ ได้ร ับ มอบหมายให้ปฏิบ ัติ งาน ณ งานบริ หารงานวิจ ั ยฯ
4
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หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภูษิตา คําฝั้น

รศ.ดร.สั ญชัย จตุรสิ ทธา
รองคณบดีฝ ่ายวิจ ัยและวิ เทศสัมพัน ธ์
ประธานคณะทํ างาน

ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
คณะทํางาน

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
คณะทํางาน

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
คณะทํางาน

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
คณะทํางาน

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
คณะทํางาน

รศ.ดร.จริย า วิส ิทธิ์ พ านิช
คณะทํางาน

รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
คณะทํางาน

รศ.ดร.ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา
คณะทํางาน

อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
คณะทํางาน

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
คณะทํ างาน

นางสาววิไลพร ธรรมตา
คณะทํางานและเลขานุการ

นางลาลิตยา นุ่ มมี ศ รี
ผู้ช ่วยเลขานุ ก าร
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รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริการวิจยั

นางลาลิตยา นุ่ ม มี ศรี
ธุร การ ประสานงานวิ จ ัย

6
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นายมานพ เปี้ยพรรณ์
พัฒนาฐานข้ อมู ล
สารสนเทศการวิจ ัย

นายทวี จันทรมูล
บริการทัว่ ไป

หน่วยบริหารงบประมาณ

นางสาวสายฝน วงค์ ส ุ ว รรณ
งบประมาณเงิ นรายได้
/โครงการบริ การวิ ชาการ

หน่วยวารสารเกษตร

นางสาวธิิ ดารัั ตน์์ ดีี ว งศ์์ สาย
วารสารเกษตร

นางสาวนิตยา วงศ์ไชย
งบประมาณโครงการวิ จ ั ย
(ไม่ ใช่ งบประมาณแผ่น ดิน )

นางสาวนพวรรณ นุบญุ มา
งบประมาณโครงการวิจยั
(ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางภูษิตา คําฝั้ น
วิเทศสัมพัน ธ์

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2553
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ในปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดําเนินการวิจัย จํานวน 148
โครงการ งบประมาณรวม 70,467,542.35 บาท
แหล่งทุน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยต่างประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

จํานวนโครงการ
12
11
8
100
13
4
148

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว.. สวทช.. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
*** งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ 2553 จําแนกตามแหล่งทุนวิจยั

8
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งบประมาณ*** ร้อยละ(งบประมาณ)
1,811,134.50
2.57
312,930.00
0.44
15,170,123.22
21.53
39,604,490.46
56.20
13,023,507.17
18.48
545,357.00
0.77
70,467,542.35
100.00

โครงการวิจยั ปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
จํานวนโครงการ
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
23
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
55
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
17
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
18
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
1
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
15
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
14
สํานักงานคณะ
5
รวม
148

งบประมาณ*
ร้อยละ(งบประมาณ)
13,266,397.75

32,138,080.90

5,425,600.58

4,834,785.75

88,561.00

12,339,493.60

1,680,696.76

693,926.00

70,467,542.35
100

* งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย (ตามสังกัดหัวหน้าโครงการ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ 2553 จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจยั ปีงบประมาณ 2549 -2553
จํานวนโครงการ

ปีงบประมาณ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั ปีงบประมาณ 2549 -2553
จํานวนเงิน : บาท

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย

10
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แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั
จําแนกตามแหล่งทุนปีงบประมาณ 2551 - 2553
จํานวนเงิน : ล้านบาท

ปีงบประมาณ

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว.. สวทช.. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ปีงปบะรมาณ 2553 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย
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กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจยั จําแนกตามแหล่งทุนวิจยั ปีงบประมาณ 2549 - 2553

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว.. สวทช.. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

12
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กราฟแสดงงบประมาณโครงการวิจยั จําแนกตามแหล่งทุนวิจยั ปีงบประมาณ 2549 - 2553

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว.. สวทช.. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2553
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แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจยั จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2551 - 2553
จํานวนโครงการ

ปีงบประมาณ

แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2551 - 2553
จํานวนงิน : ล้านบาท

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย

14
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กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจยั จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549 - 2553
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กราฟแสดงงบประมาณโครงการวิจยั จําแนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549 - 2553

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรที่ทํางานวิจัย

16
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ในปีงบประมาณ 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น
4,257,267.08 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 1,204,890.55 ส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน
1,528,480.09 บาท และส่วนของภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 1,523,896.44 บาท

ภาควิชา/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- สาขาวิชากีฏวิทยา
- สาขาวิชาโรคพืช
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาพืชสวน
- สาขาวิชาพืชไร่
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ กษตรและส่ ง เสริ ม เผยแพร่
การเกษตร
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

รวมจํานวนเงินทั้งหมด

Overhead
Charge*

พิเศษ ก.**

รวม (บาท)

906,391.80
1,239,267.08
62,655.00
34,530.00
28,125.00
488,957.10
81,791.40
365,690.70
41,475.00
207,749.30

298,498.75
289,213.01
106,683.00
94,683.00
12,000.00
224,081.40
51,700.00
33,202.00
139,179.40
34,934.00

1,204,890.55
1,528,480.09
169,338.00
129,213.00
40,125.00
713,038.50
133,491.40
398,892.70
180,654.40
242,683.30

199,574.30
8,175.00
131,925.00
5,100.00
78,583.40
3,120,628.68

34,934.00
183,228.24
1,136,638.40

234,508.30
8,175.00
131,925.00
5,100.00
261,811.64
4,257,267.08

* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบํารุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)
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กราฟแสดงสัดส่วนการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจยั
ประจําปีงบประมาณ 2553

กราฟแสดงแสดงสัดส่วนรายได้จากโครงการวิจยั
ประจําปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามสาขาวิชา/ศูนย์

18
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แผนภูมแิ สดงแผนและผลของจํานวนโครงการวิจยั
ทีจ่ ดั เก็บค่าบริหารโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ 2553

จํานวนโครงการ

แผนภูมแิ สดงแผนและผลของจํานวนเงินรายได้
ทีจ่ ดั เก็บค่าบริหารโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ 2553

จํานวนเงิน (บาท)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2553
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แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบรายได้โครงการวิจยั
ของคณะเกษตรศาสตร์ (รวมภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน) ปีงบประมาณ 2549 - 2553

แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบรายได้โครงการวิจยั ของคณะเกษตรศาสตร์
จําแนกตาม สาขาวิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549 - 2553
จํานวนเงิน (บาท)

20
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กราฟแสดงข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บเงินโครงการวิจยั
จําแนกตาม ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2549 - 2553
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โครงการ
โครงการวิจัยใหม่*
โครงการวิจัยเดิม
รวม

จํานวนโครงการ
72
75
147*

แล้วเสร็จ
35
63
98

* อนุมัติในปีงบประมาณ 2553 (มีทั้งชื่อเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัติเป็นปีๆ)
** จํานวนโครงการวิจัยไม่นับซ้ํา (ถ้านับซ้ําจะมีโครงการทั้งหมด 148 โครงการ เนื่องจากมี 1 โครงการที่ได้รับ 2 แหล่งทุน)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

กราฟแสดงข้อมูลจํานวนโครงการวิจยั ทีด่ าํ เนินการ ปีงบประมาณ 2550 - 2553

22
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ยังไม่แล้วเสร็จ
37
12
49

โครงการวิจัยใหม่ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ
2553 จํานวน 72 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจยั ใหม่ทแ่ี ล้วเสร็จ จํานวน 35 โครงการ
1. กนกวรรณ ศรี ง าม, สุ ร ั ต ิ ว ดี ภาคอุ ท ั ย .
การศึกษาเชิงลึกองค์ประกอบทางเคมี และกลุ่มสารสําคัญ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารโภชนาการ เภสัชวิทยา และพิษวิทยา
ของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ (โครงการวิจัย
รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง).
2. เกวลิน คุณาศักดากุล. การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์
คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคในระยะกล้าของพริกกะเหรี่ยง
กะหล่าํ ปลี และมะเขือเทศ (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัย
การผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
3. จิราพร ตยุติวุฒิกุล, สุภาพรรณ ไกรฤกษ์,
เสาวดี ศรีฟา้ . ศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ชุมชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําปี 2553.
4. จิราพร ตยุติวุฒิกุล, อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์.
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุม
หนอนใยผั ก ในการปลู ก พื ช ตระกู ล กะหล่ํ า บนพื้ น ที่ สู ง
(โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
5. ชวลิต กอสัมพันธ์, กนกวรรณ ศรีงาม, ถาวร
สุภาวงศ์, นิธิ ไทยสันทัด, ประเสริฐ คําออน, วราพงษ์ บุญมา,
ศุภมิตร เมฆฉาย. ความหลากหลายของชาพืน้ เมืองบนพืน้
ทีส่ งู ในภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะการรวบรวมพันธุ์
และจําแนกสายพันธุ์โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ
ดีเอ็นเอ (ปีท่ี 2).
6. ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, นิธิ
ไทยสันทัด, ประเสริฐ คําออน, วราพงษ์ บุญมา. การจัดการ
แปลงแบบประณี ต เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ต้ น และพั ฒ นา
คุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า ปีที่ 2.
7. ชวลิต กอสัมพันธ์, ประเสริฐ คําออน, วราพงษ์
บุญมา, ถาวร สุภาวงค์. การเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้า
กาแฟอราบีกา้ ในเรือนเพาะชํา.
8. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ,์ ประภัสสร พันธ์สมพงษ์.
การจัดทําฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพืน้ ทีส่ งู ใน
พืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง.

9. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ.์ การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิต
ลําไยในระบบการจัดการน้าํ ต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจการผลิต.
10. โชคมิเกล็ด.การใช้ถว่ั อาหารสัตว์ทป่ี ลูกภายใต้สวนไม้ผล
สําหรับใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อลดการใช้อาหารข้น.
11. ณัฐา โพธาภรณ์, วีระพันธ์ กันแก้ว, อัญชัญ ชมพูพวง.
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์บร็อคโคลี่ (Brassica oleracea L. var.
italica Plenck) เพือ่ ผลิตต้นอ่อน (sprouts) ทีม่ สี าร sulforaphame
sprout production) ปีที่ 1.
12. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นพพล
จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง.
13. ดนัย บุณยเกียรติ. การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชและสารแต่งอาหารสําหรับการยืดอายุการปักแจกันดอกไม้.
14. ดนัย บุณยเกียรติ. ผลของบรรยากาศทีม่ อี อกซิเจนสูง
และถุงแอคทีฟต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลสตรอเบอรี่
พระราชทาน 60.
15. ดนัย บุณยเกียรติ. อายุการวางจําหน่ายและกิจกรรม
ของสารต้านอนุมูลอิสระในพืชผักสมุนไพรโครงการหลวง.
16. ดนัย บุณยเกียรติ. อายุการวางจําหน่ายและส่วน
ประกอบทางเคมีของผักบางชนิดที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ.
17. นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ความหลากหลาย
ของเชื้อไมโคไรซ่าที่อาศัยร่วมกับต้นกาแฟที่พบได้ในแหล่งปลูก
กาแฟของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.
18. นริศ ยิ้มแย้ม. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
เชื้อข้าวพื้นเมืองไทยของเกษตรกรที่ปลูกในเขตพื้นที่โครงการหลวง.
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19. ประเสริฐ คําออน, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร
สุภาวงศ์, นิธิ ไทยสันทัด, วราพงษ์ บุญมา. การจัดทํา
Description ของพันธุก์ าแฟอราบิกา้ และคัดเลือกสายพันธุ์
ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละระบบปลูกบนพื้นที่
สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 2.
20. พิชัย คงพิทักษ์, เกษมสันต์ บางประเสริฐ,
จริยา ฉัตรคํา, เฉลิมขวัญ ฉิมวัย, นครินทร์ ดํารงภคสกุล,
สรยุ ท ธ ชยปญฺ โ ญ, พั ช รี กวนใจ, รั ช นี ว รรณ กํ า จั ด ,
สิริวรรณ ใจเกษม, อยุธ ไชยยอง. การวิจัยและพัฒนาผู้นํา
เยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน
ในภาคเหนือตอนบน.
21. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. การจัดการมอดเจาะ
ผลกาแฟในกาแฟอราบิกา้ แบบผสมผสานในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ปีที่ 2.
22. วราพงษ์ บุ ญ มา, ชวลิ ต กอสั ม พั น ธ์ ,
ประเสริฐ คําออน, ถาวร สุภาวงค์. การจัดการแปลงปลูก
กาแฟอราบิก้าโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อคุณภาพของกาแฟและความปลอดภัยของผู้บริโภค.
23. ศิวาพร ธรรมดี. อิทธิพลของระดับความ
เข้มข้นของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของแตงกวาญี่ปุ่นในระบบวัสดุปลูกไร้ดิน.
24. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, ระพีพงษ์ ยาวิลาศ,
สาววรากร ราชคม. การพัฒนาส่วนผสมของสารสกัดจาก
พืชเพื่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.
25. สงวนศั ก ดิ ์ ธนาพรพู น พงษ์ , รุ ่ ง ทิ ว า
วิญญายอง, หลิน ชิง หยู. การเพิ่มอายุการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดด้วยโพลีเอทธีลีนไกลคอล.
26. สัญชัย จตุรสิทธา, โชค มิเกล็ด, ธีระ วิสทิ ธิพ์ านิช.
คุณภาพซากและเนือ้ กระต่ายทีผ่ ลิตโดยมูลนิธโิ ครงการหลวง.
27. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. การใช้กากสบู่ดําจาก
ขบวนการผลิตไอโอดีเซลเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานใน
อาหารสัตว์ปีกและสุกร.
28. สุรินทร์ นิลสําราญจิต. ผลของต้นตอและวิธี
การเปลี่ยนยอดพันธุ์ต่อการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง (ปีที่ 3).
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29. แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สุชาดา
เวียรศิลป์. โครงการวิจยั และพัฒนาวิธกี ารเก็บรักษาเมล็ดพันธุเ์ ฮมพ์
(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป).
30. โสระยา ร่วมรังษี, จํานงค์ อุทัยบุตร. การทําลายการ
พักตัวของปทุมมา.
31. โสระยา ร่วมรังษี. การทดสอบพื้นที่ผลิตแซนเดอร์โซเนีย(ปีที่ 2).
32. โสระยา ร่วมรังสี. เทคโนโลยีการผลิตว่านสีท่ ศิ ปีท่ี 3.
33. อดิศร กระแสชัย. การนําพืชจากประเทศออสเตรเลีย
มาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นไม้ตัดใบของมูลนิธิโครงการหลวง.
34. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะ
ชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด (ภายใต้โครงการ
วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบน
พื้นที่สูง).
35. อังสนา อัครพิศาล. การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุม
โรคทางดินของพริกกะเหรีย่ งและมะเขือเทศ (โครงการวิจยั และพัฒนา
ปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).

1.2 โครงการวิจัยใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน 37 โครงการ
1. กนกวรรณ ศรีงาม, ดรุณี นาพรหม, ชูชาติ สันธทรัพย์.
การพัฒนาวิธีการสกัดและตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชในน้ําหมัก
ชีวภาพ โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถะสูงและเทคนิค
อิมมูโนแอสเส.
2. กมล งามสมสุข, ธัญญรั ต น์ พรหมภิชั ย , วิโรจน์
เรืองสะอาด. โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน.
3. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์
เรืองสะอาด. โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552.
4. กุศล ทองงาม, จตุรงค์ พวงมณี. การประเมินศักยภาพ
พันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีทางเลือกในระบบข้าวอินทรีย์.
5. จริยา วิสิทธิ์พานิช, เกวลิน คุณาศักดากุล, ประนอม
ใจอ้าย, อัญชัญ ชมพูพวง. การจัดการปลูกพริกพิโรธทีเ่ หมาะสมสําหรับ
เกษตรกรในภาคเหนือ: จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)
เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน).

6. ฉั น ทลั ก ษณ์ ติ ย ายน, ศิ ว าพร ธรรมดี .
การสํารวจประชากรว่านจูงนางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ขุนแม่กวง (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.)
ประจําปี 2552).
7. ชนนิกานต์ แก้วเทพ, พิกุลทอง เทพลิขิตกุล.
การบริหารงบประมาณตามหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศกึ ษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในปี 2553).
8. ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, ประภาพันธ์ พลายจันทร์,
เกรียงไกร ชัยมินทร์. การวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานวิชาการ
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
9. ชวลิต กอสัมพันธ์, นิธิ ไทยสันทัด, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง, วราพงษ์ บุญมา. การใช้ผลิตภัณฑ์และสารสกัด
จากพืชท้องถิ่นเพื่อป้องกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟ.
10. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. ความหลากหลายของ
สายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งที่
พบในเขตภาคเหนือของไทย.
11. โชค มิเกล็ด, จิรวัฒน์ พัสระ, ณัฐพล จงกสิกิจ,
วิสตู ร ศิรณ
ิ พุ งษานันท์, สัญชัย จตุรสิทธา. การใช้กากมัน
สํ า ปะหลั ง แห้ ง เหลื อ ทิ้ ง จากการผลิ ต ทานอลเป็ น อาหาร
เสริมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน.
12. ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์ , ธั ญ ญา คั น ธา.
การพัฒนาพันธุ์ และการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวาน.
13. ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์ , ธั ญ ญา คั น ธา.
การพัฒนาพันธุ์และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์.
14. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, สมศักดิ์ จีรัตน์.
การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชดูดของแข็งละลายได้ใน
น้ําเสียโรงงานดองพืชของระบบบ่อบําบัดแบบพึงประดิษฐ์.
15. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, สุรพล เศรษฐบุตร.
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและเกณฑ์ความ
ปลอดภัยสําหรับถั่วเหลืองเมล็ด และกากถั่วเหลือง.
16. ทัพไท หน่อสุวรรณ, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, จรูญ จักรมุณี, สิทธิชัย ลอดแก้ว. การจัดการ
ไนโตรเจนโดยใช้โสนออัฟริกนั ในระยะเวลาสร้างส่วนสืบพันธุ์
ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์.

17. ทัพไท หน่อสุวรรณ, จตุรงค์ พวงมณี, ระพีพงศ์
เกษตรสุนทร, กุหลาบ อุตสุข, แววจันทร์ พงค์จันตา. การเปรียบ
เทียบวิธีควบคุมกําจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองฝักสดโดย วิธีกล และวิธีใช้
สารเคมีตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice).
18. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, ธีรนุช เจริญกิจ, นพพล
เล็กสวัสดิ์, บุณรดา ไชยกันทา, พัชรินทร์ ปลุกเสก. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการเกษตรลําไยเชิงลึก.
19. นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชยั ลอดแก้ว, อุทุมพร ไชยวงษ์.
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืช
ในระบบไร่หมุนเวียนของเกษตรกรเผ่ากะเหรี่ยงเขตอําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
20. นิธิ ไทยสันทัด, ชวลิต กอสัมพันธ์. การใช้เชือ้ จุลินทรีย์
ป้องกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟ.
21. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. นวัตกรรม
ทางเกษตรที่สนับสนุนระบบผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย
ภาคเหนือ.
22. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์.
การพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระยะที่ 1.
23. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, เมธี เอกะสิงห์. ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร.
24. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, ธนียา เจติยานุกรกุล,
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, เอกสิทธิ์ รอดอยู่. โครงการศึกษาความเป็น
ไปได้ของการปลูกพืชน้ํามันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงาน
จากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ ระยะที่ 1
(เพิ่มเติม).
25. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
เยื่อหุ้มเมล็ดที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกาแฟคั่ว.
26. พิทยา สรวมศิร,ิ กนกวรรณ ศรีงาม, กานต์ คงบรรทัด,
เกวลิน คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล,
ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี นาพรหม, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, พรชัย
เหลืองอาภาพงศ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ ศรีชูวงศ์, ไสว
บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล, อําพรรณ
พรมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาด เพือ่ การ
ส่งออกสับปะรดผลสดไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA).
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27. พิทยา สรวมศิริ, J.N. Wiinsche, Sybille
Neidhart, กนกวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจิรญกิจ, พาวิน
มะโนชัย. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
สวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการ
ผลิตลําไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ปีที่ 1).
28. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ไพฑูรย์ รอดวินิจ,
รุจ ศิริสัญลักษณ์, วิศรา ไชยสาลี. การพัฒนาระบบการ
เลี้ยงโคฟรีบราห์สําหรับเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือ:
กรณีศึกษาสวนแสงประทีป อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.
29. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, อภิรกั ษ์ เพียรมงคล,
อํานวย เลี้ยวธารากุล. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ํา
เชื้อโคนมแยกเพศเพื่อใช้ในการผสมเทียม.
30. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร ตยุติวุฒิกุล,
มาลี ตัง้ ระเบียบ. การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์กาํ จัดแมลงหวี่
ขาวจากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สําหรับการปลูก
มะเขือเทศและพริกกระเหรีย่ งบนพืน้ ทีส่ งู (โครงการวิจยั และ
พัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตร
บนพื้นที่สูง).
31. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ชวลิต กอสัมพันธ์,
ประเสริฐ คําออน. ชีววิทยาของมอดเจาะผลกาแฟและพืช
อาศัยอื่นๆ.
32. รุจ ศิริสัญลักษณ์, ลักษมี วรชัย. โครงการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ทางภู มิ ปั ญ ญาและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง.
33. สมศักดิ์ จีรัตน์, อําพรรณ พรมศิริ. การผลิต
ปุ๋ยหมักจากวัสดุปลูกเหลือใช้และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์
ที่ย่อยสลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต่อต้าน
เชื้ อ สาเหตุ โ รคพื ช และใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ ลดการเกิ ด โรค
สําหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่.
34. สัญชัย จตุรสิทธา, อภิรักษ์ เพียรมงคล,
อํานวย เลี้ยวธารากุล. คุณภาพเนื้อ กลิ่น และรสชาติของ
ไก่ประดู่ห่างดําเชียงใหม่ 1.
35. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล,
สุพรรณ ปัญญาฟู, องอาจ ส่องสี. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สําหรับใช้ในครัวเรือนของ
เกษตรกร ต.สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
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36. แสงทิวา สุรยิ งค์, กนกวรรณ ศรีงาม, ดําเนิน ดาละดี.
ผลของกระบวนการแช่และกระบวนการงอกต่อปริมาณสารแกมมา
อะมิโนบิวเทอริกเอซิด แอนไทไซยานิน และคุณสมบัตกิ ารต้านอนุมลู
อิสระในเมล็ดข้าวก่ําพันธุ์พื้นเมือง.
37. อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ
เชาวนพูนผล. ประสิทธิภาพตลาดเกษตรและกําไรต่อเกษตรกร:
การส่ ง ผ่ า นราคาที่ ส มมาตรของสิ น ค้ า เกษตรที่ สํ า คั ญ ของ
ประเทศไทย.

โครงการวิจัยเดิมที่ดําเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
2553 จํานวน 75 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจยั เดิมทีด่ าํ เนินการแล้วเสร็จ จํานวน 63 โครงการ
1. Christoph Knorr, เกศินี เกตุพยัคฆ์. การศึกษายีน
BAX ในสุกรเพื่อใช้เป็นยีนบ่งชี้ของโรคไส้เลื่อนที่สะดือและอัณฑะ.
2. Kongpanh Kanyavong, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
Global Zinc Fertilizer.
3. Maria Lodovica Gullino, มาลี ตั้งระเบียบ, พัชรินทร์
ครุฑเมือง. Tackling Biosecurity between Europe and Asia:
innovative detection, containment and control tools of
Invasive Alien Species potentially affecting food production and trade.
4. กฐิน ศรีมงคล, พิชัย คําเกิด, เวช เต๋จ๊ะ, สมพร
ชุนห์ลือชานนท์. การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตและความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาพื้นที่ของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย.

5. กมล งามสมสุข. โครงการวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตใบยาเวอร์ยิเนียในภาคเหนือ.
6. เกศินี เกตุพยัคฆ์. การวิเคราะห์ความหลาก
หลายทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ
โดยใช้ไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ.
7. เกศินี เกตุพยัคฆ์. การแสดงออกของยีน Mx1
และคุณสมบัติในการต้านไวรัสในสุกรไทยพื้นเมือง.
8. เกศินี เกตุพยัคฆ์. ลักษณะทางพันธุกรรมและ
การตอบสนองทางสรีระวิทยาต่อสภาพอากาศร้อนของโค
ไทยพื้นเมือง.
9. จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม. การพัฒนา
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน.
10. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทนา สุวรรณธาดา,
พรรัตน์ ศิริคํา, สุริยา ตาเที่ยง. การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์
กล้วยไม้ป่าบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ.
11. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
Rice Landscape Management for Raising Water
Productivity, Conserving Resources, and Improving
Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong
and Red River Basins.
12. ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี,
จามจุรี โสตถิกุล, รณณรงค์ อินทุภูติ. การพักตัวและ
การออกดอกของว่านจูงนาง.
13. ชนนิกานต์ แก้วเทพ, พิกลุ ทอง เทพลิขติ กุล.
กลยุ ท ธ์ ใ นการแสวงหาเงิ น รายได้ ค ณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
14. ชวนพิศ บุญชิตสิรกิ ลุ , ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุม
โรคใบจุด และโคนเน่าของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ
เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
15. ชวนพิศ บุญชิตสิรกิ ลุ . การเคลือบเมล็ดข้าวโพด
ด้วยเชือ้ รา Trichoderma spp. และการตรวจสอบเชื้อราที่
เคลือบบนต้นกล้าโดย PCR base technique.
16. ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, นิธิ ไทยสันทัด,
ประเสริฐ คําออน, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วราพงษ์ บุญมา,
สมจิตร อยูเ่ ป็นสุข. การขยายผลงานป้องกันกําจัดมอดเจาะ

ผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานและบูรณาการสู่เกษตรกร.
17. ชาตรี สิทธิกลุ , จิราพร ตยุตวิ ฒุ กิ ลุ , ชูชาติ สันธทรัพย์,
อังสนา อัครพิศาล, อิทธิสุนทร นันทกิจ. การพัฒนาระบบการ
ปลู ก พริ ก หวานในโรงเรื อ นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต คุ ณ ภาพสู ง และ
ปลอดภัย.
18. ชิ น กฤต สุ ว รรณคี ร ี , ใจศิ ล ป์ ก้ อ นใจ, ชิ น วร
พิริยพงศ์พิทักษ์, สมศักดิ์ จีรัตน์. โครงการประสิทธิภาพของปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพผลิตผลจากโรงงานผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากของ
เหลือใช้และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่ศูนย์การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตําบลป่าป้อง อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
19. ณัฐพล จงกสิกิจ. การศึกษาลักษณะของโคพื้นเมือง.
20. ณัฐา โพธาภรณ์. การพัฒนาพันธุก์ ล้วยไม้กลุม่ นางอัว้
เพื่อการส่งออก.
21. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นพพล
จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ผลไม้ และสมุนไพร).
22. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, พิชญา
บุญประสม. การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณภูมแิ บบสูญญากาศเพือ่
การส่งออกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง (ภายใต้โครงการ
วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้
และสมุนไพร).
23. ดรุณี นาพรหม, Martin Hegle, J-N. Wunsche,
กนกวรรณ ศรีงาม, พาวิน มะโนชัย. การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของลําไยและลิ้นจี่ ปีที่ 3
(ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนระยะที่ 3).
24. ดุษฎี ณ ลําปาง, รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย,
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร. สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกรในนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทน ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร.
25. ดุษฎี ณ ลําปาง, รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย,
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. ความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบลในจังหวัดเชียงใหม่.
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26. ถาวร อ่อนประไพ, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์.
การจ้างนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ราย
แปลง มาตราส่วน 1: 4,000.
27. ถาวร อ่ อ นประไพ, ชู ช าติ สั น ธทรั พ ย์ .
การจัดการทรัพยากรดินและน้ําที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
ส้มเปลือกล่อน (สายน้ําผึ้ง).
28. ถาวร อ่อนประไพ. การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกําหนด
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาสิ ท ธิ ที่ ดิ น ทํ า กิ น แผนพั ฒ นาชุ ม ชน
และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
29. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, กนกธร วงศ์กิติ,
บรรจง ปานดี, วรพงษ์ คําลือ, เวช เต๋จะ๊ , สราวุธ ศรีวรรณา,
สาวิตรี ทิวงศ์. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเสาวรสรับประทานสด.
30. นริศ ยิ้มแย้ม, จตุรงค์ พวงมณี, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. พันธุ์พืชพื้นเมืองที่ปลูกร่วมในแปลงข้าวไร่
ในระบบไร่หมุนเวียน.
31. เบญจพรรณ เอกะสิ ง ห์ , กุ ศ ล ทองงาม,
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. การจัดการ
ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลาย
วัตถุประสงค์.
32. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม,
นริศ ยิ้มแย้ม, ศันสนีย์ จําจด, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ความ
หลากหลายในระบบเกษตรเพื่ อ การจั ด การและอนุ รั ก ษ์
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในบริเวณศูนย์กลางความหลากหลาย.
33. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. การประเมินและ
คัดเลือกข้าวพันธุ์พื้นเมือง “เหมยนอง” ที่มีความทนทาน
ต่อแมลงบั่วสําหรับชุมชนที่สูง.
34. ประสาทพร สมิตะมาน, ปัทมา ศิริธัญญา.
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ Exserohilum
turcicrm และการประเมินระดับความต้านทางของพันธุ์
ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ ปีที่ 2.
35. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, ธีระพงษ์ เสาวภาคย์.
โครงการพั ฒ นาสร้ า งเครื่ อ งชุ ด เครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ
กระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง.
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36. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. โครงการศึกษาความเป็น
ไปได้ของการปลูกพืชน้ํามันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจาก
พืชครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ ปีที่ 5.
37. พรรัตน์ ศิริคํา, ฉันทนา สุวรรณธาดา, ฉันทลักษณ์
ติยายน, รณรงค์ อินทุภตู .ิ การศึกษาลักษณะทางโมเลกุลของกล้วยไม้
ดินบางชนิด.
38. พรรัตน์ ศิริคํา, ฉันทนา สุวรรณธาดา, รงณรงค์
อินทุภตู ,ิ สุรยิ า ตาเทีย่ ง. การศึกษาเซลล์พนั ธุศาสตร์ ของกล้วยไม้ปา่
ในป่าสงวนแห่งชาติ ขุนแม่กวง.
39. พรสุข ชัยสุข. การทดสอบสารสกัดของดาวเรืองใน
การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ.
40. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. สถานการณ์การเกิดราสนิมใน
พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย.
41. พิทยา สรวมศิร,ิ J-N. Wunsche, Sybille Neidhart,
กนกวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย. โครงการ
สรีรวิทยาของไม้ผลและการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลไม้นอกฤดู
บนพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่ ภายใต้เงื่อนไขระยะปลูกชิด : กรณีศึกษา
ลําไย ลิ้นจี่ และม่วง ปีที่ 2.
42. พิทยา สรวมศิร,ิ กนกวรรณ ศรีงาม, กานต์ คงบรรทัด,
เกวลิน คุณาศักดากุล, จิราพร ตยุติวุฒิกุล, ฉันทลักษณ์ ติยายน,
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, โชคชัย ไชยมงคล, ณัฐา
โพธาภรณ์, ดรุณี นาพรหม, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วิลาวัลย์ คําปวน, สมบัติ ศรีชวู งศ์,
โสระยา ร่วมรังษี, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล. โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม
สายน้ําผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางการค้า.
43. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์
สําเร็จประสงค์, อุดม ช่างสุพรรณ. การเพิ่มจํานวนลูกโคนมเพศเมีย
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน โดยการผสมเทียมด้วยน้ําเชื้อที่ผ่าน
การคัดเพศ.
44. มณีฉตั ร นิกรพันธุ,์ โชคชัย ไชยมงคล, ณัฐา โพธาภรณ์,
ดนัย บุณยเกียรติ. การศึกษาความเสถียรและความสามารถเข้ากัน
ได้ของพันธุ์พริกรักษาตัวผู้เป็นหมัน.
45. มัตติกา พนมธรนิจกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, ศิวะพงศ์
นฤบาล. การปรับปรุงวิธตี า้ นการชะกร่อนและการเก็บเกีย่ วน้าํ ในดิน
โดยการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ์เพื่อเพิ่มการผลิตพืชผสมในระบบ

เกษตรน้ําฝนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัด ปีที่ 2 (ภายใต้
โครงการ เรื่อง การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่
สูงอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3).
46. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, กัลยา บุญสง่า,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์. การสํารวจแมลงศัตรูข้าวโพดในดิน
ในประเทศไทย.
47. รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชยั , ดุษฎี ณ ลําปาง,
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร. การบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตภาค
เหนือ.
48. รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชยั , ดุษฎี ณ ลําปาง,
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร. ความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในภาคเหนือ.
49. รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชยั , ดุษฎี ณ ลําปาง,
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. คุณภาพกระบวนการถ่ายทอดความ
รู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามความเห็นของ
เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม.
50. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, Geeta Bhatrai
Bastakoti, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. นวัตกรรมชีวภาพกับการ
ผลิตผักในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาปัจจัย
ด้านเพศที่มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ต่ํา.
51. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ดุษฎี ณ ลําปาง,
รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย, สุรพล เศรษฐบุตร. คุณภาพ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านตามความคิดเห็นของเกษตรกรอาสาผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม.
52. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ดุษฎี ณ ลําปาง,
สุรพล เศรษฐบุตร. การจัดการแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง
ในเขตปฏิรูปที่ดินของภาคเหนือ.
53. วราภรณ์ ประกอบ. การระบุชนิดไมโตคอนเดรียล ดีเอ็นเอ แฮพโพไทป์ของเชื้อ Phytophthora
infestans ที่พบในประเทศไทย.
54. ศรัณย์ อารยะรัง สฤษฎ์, ลั กษมี วรชัย .
โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของชาวเขา.
55. ศิวาพร ธรรมดี. การใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชในการพัฒนาคุณภาพผลการแก่ของผล

และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง.
56. ศุภมิตร เมฆฉาย, ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์, ทวีศิลป์
จีนด้วง, ธีระชัย ช่อไม้, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อํานวย เลี้ยวธารากุล.
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อบ่งชี้ลักษณะของไก่ประดู่หางดํา.
57. ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, สิรวิ ดี ชมเดช.
โครงการปรับปรุงพันธุ์ของลักษณะจํานวนลูกต่อครอกในสุกรสาย
พันธุ์ทางการค้าโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ.
58. ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การค้นหา
และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับบ่งชี้ลักษณะไขมัน
แทรกในกล้ามเนื้อของสุกรสายพันธุ์ทางการค้า.
59. ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. การบริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท (CBMAG) ปี 2552 ระยะที่ 2.
60. สรัญยา วัลยะเสวี. การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อรา
Colletotrichum spp. ที่ทนทานต่อสารป้องกันกําจัดเชื้อราคาร์
เบนดาซิมในพริก.
61. สุชาดา เวียรศิลป์. ประสิทธิภาพของสารกําจัดศัตรู
พืชชีวภาพในเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ด.
62. สุนทร คํายอง, ตฤน เสรเมธากุล. ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์พืชและระบบนิเวศป่าไม้กับการสะสมคาร์บอนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก.
63. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, เกวลิน คุณาศักดากุล, ชูชาติ
สันธทรัพย์. การคัดกรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์-ชีวภาพเพื่อผลิตชา
คุณภาพสูง.
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1.2 โครงการวิจัยเดิมที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
จํานวน 12 โครงการ
1. จริยา วิสิทธิ์พานิช, คําปัน นพพันธุ์, ชาตรี
สิทธิกลุ , ชูชาติ สันธทรัพย์, อิทธิสนุ ทร นันทกิจ. การพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการ
ส่งออก.
2. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทนา สุวรรณธาดา,
รณรงค์ อินทุภูติ. การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าใน
สภาพปลอดเชื้อ.
3. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทลักษณ์ ติยายน,
รณรงค์ อินทุภูติ. การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพ
ปลอดเชื้อ.
4. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, แจ่มจันทร์ มีบุญ.
Diversity, distribution and genetic variation of
Mycosphaerella and its anamorphs in Thailand.
5. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, สรารัตน์ มนต์ขลัง.
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งใน
ไทรป์ Phyllactineae (คปก.).
6. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, แสงทิวา สุริยงค์.
การผลิตพืชไร่ ภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย์.
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7. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. ข้าวไทยสู้โลกร้อน.
8. พิทยา สรวมศิร,ิ กนกวรรณ ศรีงาม, กานต์ คงบรรทัด,
เกวลิน คุณาศักดากุล, จํานงค์ อุทัยบุตร,จิราพร ตยุติวุฒิกุล,
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี นาพรหม, ธนะชัย
พันธ์เกษมสุข, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
วิลาวัลย์ คําปวน, สมบัติ ศรีชูวงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ
ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล, อําพรรณ พรมศิริ. โครงการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
สินค้าลิ้นจี่ของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า.
9. วิชชา สะอาดสุด. Integrated Supply Chain Management of Exotic Fruits from the ASEAN Region.
10. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. การจัดการลุ่มน้ําอย่างมีส่วน
ร่วม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.
11. อรรถชัย จินตะเวช. Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and
Adaptation on Rice Production and Water Resource.
12. อารี วิบูล ย์พ งศ์, กาญจนา โชคถาวร, ทรงศัก ดิ ์
ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล. โครงการเครื่องมือการเรียนรู้
และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 21 จังหวัด.

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ จํานวน 78 เรื่อง ดังนี้
1. Leng Layhout, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,
ศันสนีย์ จําจด. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่า
ในประเทศกัมพูชา. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 35-40.
2. เกวลิน คุณาศักดากุล, ประไพพิศ สุวทิ ย์ชยานนท์.
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ลุ ก เมล็ ด จากเชื้ อ แอคติ โ นมั ย เอนโดไฟท์ เพื่อควบคุมโรคในระยะกล้าของพริกกะเหรี่ยง
กะหล่ําปลี และมะเขือเทศ. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน
วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30 กันยายน
2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 63-66.
3. เกียรติศักดิ์ เกิดสุข, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร ตยุติวุฒกิ ุล. ผลกระทบของ
สารฆ่าแมลงบางชนิดต่อดักแด้แตนเบียนไข่ Trichogramma
confusum Viggiani. วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม 2552
หน้า 257-266.
4. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ.์
อิทธิพลของการเกษตรต่อปริมาณน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ทา
โดยใช้แบบจําลอง SWAT. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบล
อินเตอร์เนชั่นแนล. จ. อุบลราชธานี หน้า 356-364.
5. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, อังคณา ราชนิยมปัทมาพร, ปันธิยะ นนทพร, จําปาวัน, จงรักษ์ มูลเฟย.
ผลของการใช้โปรแกรมร่วมตัดสินใจ (รตส) ในการหาทาง
เลือกที่เหมาะสมในการเกษตรในลุ่มน้ําแม่ทา จ. ลําพูน.
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4
กรกฎาคม 2552. ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า 395-405.
6. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, พัชรินทร์ ครุฑเมือง,
วารุณี ศิริจรจารุ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์สาเหตุ
โรคแมลง Metarhizuium anisopliae เพื่อควบคุมหนอน

กระทู้ผักและหนอนใยผัก. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานวิจัยของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู . 29-30 กันยายน 2552 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 74-77.
7. โสภา จอมอิน่ , ชาญณรงค์ ดวงสะอาด, พิทยา สรวมศิร,ิ
อังสนา อัครพิศาล. การแยกและจําแนกไส้เดือนฝอยในสวนส้ม
อําเภอแม่ริม และอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร.
25(1) กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 9-14.
8. โสภา จอมอิ่น, อังสนา อัครพิศาล, ชาตรี สิทธิกุล,
ชาญณรงค์ ดวงสะอาด. ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่
รวบรวมได้จากจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมเชื้อรา Sclerotium
rolfsii. วารสารเกษตร. 25(1) กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 21-30.
9. โสระยา ร่วมรังษี, รําจวน กิจค้า, ชบา นุติประพันธ์.
ผลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของว่าน
นางคุ้ม. วารสารเกษตร. 25(1) กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 41-46.
10. โสระยา ร่วมรังษี, หทัย กฤษดาวาณิชย์, รําจวน กิจค้า,
ปริยาภรณ์ แก่นสาร, ธีรพล พรสวัสดิช์ ยั . ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส. วารสารเกษตร.
25(1) กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 31-40.
11 กมลพันธ์ เกิดมัน่ , จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. แผนการเพาะ
ปลูกพืชทีเ่ หมาะสมในระดับฟาร์ม ภายใต้ความเสีย่ ง อ.แม่ใจ จ.พะเยา.
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 6. 12-13 มีนาคม
2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 131138.
12. กรรณิการ์ บัวลอย, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วิเชียร
เฮงสวัสดิ์, เทิดชัย เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. การใช้คลื่น
ความถี่วิทยุในการควบคุมมอดแป้งในอาหารสัตว์. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 91-96.
13. กฤษณา สุเมธะ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วิเชียร
เฮงสวัสดิ์, เทิดชัย เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. ผลของการใช้
คลื่นความถี่วิทยุต่อมอดหัวป้อมและคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 6.
12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: หน้า 97-104.
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14. กัลยาณี ชัยชนะ, ประสาทพร สมิตะมาน,
มณีฉัตร นิกรพันธุ์. การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคไวรัส
ใบหงิ กเหลือ งของมะเขื อ เทศ. วารสารเกษตร. 25(3)
ตุลาคม 2552 หน้า 219-228.
15. กิตติศักดิ์ เรือนมา, พิชญา บุญประสม,
ดนัย บุณยเกียรติ. ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่าน
อากาศเย็นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่
พันธุ์พระราชทาน 72. วารสารเกษตร. 25(1) กุมภาพันธ์
2552 หน้า 85-94.
16. คณิตา ทองเจริญ, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร ตยุติวุฒิกุล. ประสิทธิภาพ
ของสารฆ่ า แมลงบางชนิ ด ที่ มี ต่ อ หนอนใยผั ก ในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร. 25(3)
ตุลาคม 2552 หน้า 245-256.
17. จงรั กษ์ พันธ์ไชยศรี , ธวัชชั ย รัต น์เ ลศ,
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์. ความเสี่ยงเชิง
ชีวภาพในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการจัดการ
ความเสี่ยงของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา.วารสารเกษตร.
25(2) มิถุนายน 2552 หน้า 155-162.
18. จามจุรี โสตถิกุล, ดาวใจ เปราะนาค.
ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการขยายพันธุ์เอื้องดอก
มะขามในสภาพปลอดเชื ้ อ . วารสารเกษตร. 25(1)
กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 15-20.
19. จิร าพร ตยุต ิ วุ ฒ ิ ก ุล , มาลี ตั ้ งระเบี ยบ,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มี
ประสิทธิภาพควบคุมแมลงหวี่ขาวในการปลูกมะเขือเทศ
และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง. สัมมนาสรุปผลการดําเนิน
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 78-81.
20. จุ ฑ ามาศ ปิ น ทุ ก าศ, กมล งามสมสุ ข .
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรในตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
สัมมนาวิชาการ บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6.
12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 171-178.
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21. ชวนพิศ บุญชิ ต สิ ริ ก ุ ล , ณัฐสุ ด า บรรเลงสวรรค์.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมโรคใบจุด
และโคนเน่าของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ. สัมมนาสรุปผล
การดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 71-73.
22. ชิงตี้ วรเดช, ศันสนีย์ จําจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
การประเมินหาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อเหล็กเป็นพิษ. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 7-10.
23. ชิต อินปรา, ณัฐา โพธาภรณ์. ผลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาเก็บรักษาต่อเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของกลุ่มเรณูของ
เอือ้ งแซะหอม เอือ้ งสายหลวง เอือ้ งน้าํ ครัง่ สายสัน้ และเอือ้ งนางลม.
วารสารเกษตร. 25(2) มิถุนายน 2552 หน้า 101-108.
24. ชิษณุชา บุดดาบุญ, อรรถชัย จินตะเวช. ผลกระทบ
ของสภาวะโลกร้ อ นต่ อ การผลิ ต ข้ า วในพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ํ า ชี - มู ล .
วารสารวิจัย มข. 14(7) 2552 หน้า 611-625.
25. ซกขา โล, บุศรา ลิ้มนิรันทร์กุล, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ.
แนวทางโรงเรียนเกษตรกรในกระบวนการส่งเสริมการสื่อสาร
การเรียนรู้ในการผลิตพืชผักประเทศกัมพูชา. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: หน้า 163-170.
26. ณัฐพงษ์ นวลดี, สรัญยา ณ ลําปาง. การสํารวจ
เชื้อราในกลุ่ม Cercospora ที่ต้านทานต่อสารคาร์เบนดาซิม
จากพืชต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และการควบคุมโดยใช้เชื้อ
แอคติโนมัยซีสจากดิน. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 259-264.
27. ดนัย บุณยเกียรติ. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืช
ผัก ผลไม้ และสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อการส่งออก. สัมมนาสรุปผล
การดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 170-171.
28. ดนัย บุณยเกียรติ. การประยุกต์เทคโนโลยีการลด
อุณหภูมิแบบสุญญากาศเพื่อการส่งออกพืชผักและสมุนไพรของ
โครงการหลวง. สัมมนา สรุปผลการดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 172-174.

29. พรประพา คงตระกูล, สรัญยา ณ ลําปาง.
ตรวจสอบความต้านทางต่อสารป้องกันกําจัดเชื้ อ ราคาร์ เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรค
แอนแทรดโนสของมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้โดยวิธี culture
test. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6.
12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 77-84.
30. ถาวร อ่อนประไพ, เมธี เอกะสิงห์, เบญจพรรณ
เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์,
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล.การประเมินสถานภาพลุ่มน้ําย่อย
กรณี ศ ึ ก ษา; ลุ ่ ม น้ ํ า แม่ ท า จ.เชี ย งใหม่ - จ.ลํ า พู น .
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4
กรกฎาคม 2552. ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า 386-394.
31. ทาร์นิเทวี วิจายาเรทนาม, เบญจพรรณ
เอกะสิงห์. การประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัว
เรือนยากจนในชนบทเมืองอัมพารา ประเทศศรีลังกา.
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 1213 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 147-152.
32. ทาริกา สุทธสม, วีณัน บัณฑิตย์, ธวัชชัย
รัตน์ชเลศ. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของมะม่วงเขียง
มรกตสายต้นคัด. วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม 2552
หน้า 201-210.
33. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, สาวิตรี ทิวงศ์,
กนกธร วงศ์กิติ, บรรจง ปานดี, วรพงษ์ คําลือ, สราวุธ
ศรีวรรณา, เวช เต๋จ๊ะ. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวเสาวรสหวาน. สัมมนาสรุปผลการดําเนิน
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 175-178.
34. ธวั ชชัย รั ตน์ชเลศ, รุ ่ง ทิพย์ อุ ทุม พั น ธ์,
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. การจัดการ
ความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อ
การส่งออก: 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้. การประชุมวิชาการ
ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552.
ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล. จ. อุบลราชธานี หน้า
80-87.

35. ธี ร วุ ธ ปั ท มาศ, สุ ร ิ น ทร์ นิ ล สํ า ราญจิ ต . ผลของ
การควั่นกิ่งต่อการแตกตา ปริมาณไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรต
ที่ไม่ใช่โครงสร้างในกิ่งของกีวีฟรุต. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 63-70.
36. ธีรวุธ ปัทมาศ, สุรินทร์ นิลสําราญจิต. ผลของการ
ควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกตาของกีวีฟรุตพันธุ์
Bruno (Actinidia deliciosa C.F. Liang et. A.R. Ferguson).
วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม 2552 หน้า 191-200.
37. นพปฎล ชูสมุทร, โชค มิเกล็ด, ณัฐพล จงกสิกิจ,
ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ, วิชิต สนลอย, ขนิษฐา ติคํา. ผลของการ
เลี ้ ย งแม่ ก ระบื อ รี ด นมพั น ธุ ์ เ มซานาด้ ว ยต้ น ข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น
และหญ้าเนเปียร์ต่อปริมาณและคุณภาพน้ํานม. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 237-242.
38. นิสสา หวานเสนาะ, ธวัชชัย รัตน์เลศ. ประสิทธิผล
ของเอทธิฟอนเพื่อชักนําการหลุดร่วงของช่อดอกมะม่วงน้ําดอกไม้.
วารสารเกษตร. 25(2) มิถุนายน 2552 หน้า 115-124.
39. บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กลุ , พฤกษ์ ยิบมันตะสิร,ิ ช่อผกา
ม่วงสุข. การจัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรในภูมิเวศน์
นาลุม่ โดยเกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม
2552 หน้า 267-278.
40. บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กลุ , พฤกษ์ ยิบมันตะสิร,ิ ยุภาพร
ศิริบัติ. นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นและการจัดการระดับองค์กรในการ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด:กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรชายแดน
ไทย-ลาว. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5.
2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุ บ ลอิ น เตอร์ เ นชั ่ น แนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า 266-274.
41. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, มาณิชรา ทองน้อย, พฤกษ์
ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร ศิริบัติ. การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกลุ่มสตรี
เพือ่ การขับเคลือ่ นเกษตรอินทรีย.์ ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า.485-490.
42. ประทุมพร ขอดแก้ว, ณัฐา โพธาภรณ์. การถ่ายทอด
ลั ก ษณะเกสรเพศผู้ เ ป็ น หมั น ของดอกดาวเรื อ งที่ ไ ม่ มี ก ลี บ ดอก.
วารสารเกษตร. 25(2) มิถุนายน 2552 หน้า 95-100.
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43. ประชาลัด ขุนสี, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
ผลประโยชน์ ต้นทุน และข้อจํากัดในการยอมรับระบบ
เกษตรแบบผสมผสานมียางพาราเป็นหลักที่แขวงอุดมไซ
สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม
2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า
155-162.
44. ปริ น ทร์ บ้ ว นกี ย าพั น ธุ ์ , โชค มิ เ กล็ ด ,
เทิดชัย เวียรศิลป์, ขนิษฐา ติคํา. การใช้ประโยชน์จาก
การทําทุ่งหญ้าถั่วผสมแบบปลูกสลับเป็นแถบในการเลี้ยง
โครีดนม. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 231-236.
45. ปัทมาพร ปันทิยะ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
การประเมิ น มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ยของเกษตรกรเพื่ อ
สนับสนุนการก่อตั้งกองทุนเหมืองฝายของชุมชนในลุ่ม
น้ําแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม
2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า
115-122.
46. ปิยะพงศ์ ภูมปิ ระพัทธ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการแก้มลิงทุ่ง
ทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์ ครั ้ ง ที ่ 6. 12-13 มี น าคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 105-114.
47. พนมวัน บุญช่วย, สิงตี้ วรเดช, ศันสนีย์
จําจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. ผลของเหล็กเป็นพิษใน
ข้าว. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6.
12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 1-6.
48. พลากร สํารีราษฎร์, สุชาดา เวียรศิลป์,
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, Dieter von Hörsten, Wolfgang Lücke, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. การปรับปรุง
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวปทุมธานี 1 ด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุ. สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม 2552 ณ
โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่.
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49. พิชญ์สินี ปินตารินทร์, โสระยา ร่วมรังษี, จํานงค์
อุทัยบุตร. ผลของระยะตัดดอกและกรด 5-ซัลโฟซาลิซิลิก ต่ออายุ
การปักแจกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู. สัมมนาทาง
วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20
สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่.
50. พิชญ์สินี ปินตารินทร์, โสระยา ร่วมรังษี, จํานงค์
อุทัยบุตร. ผลของระยะตัดดอกและกรด 5-ซัลโฟซาลิซิลิก ต่ออายุ
การปักแจกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู. สัมมนาทาง
วิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20
สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่.
51. พิชญา บุญประสม, ดนัย บุณยเกียรติ. กระบวนการ
ลดอุณหภูมิโหระพาโดยใช้ระบบสุญญากาศ. สัมมนาทางวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม
2552 ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่.
52. พิทยา สรวมศิร,ิ กรรณิกา ศรีลยั , ขวัญฤทัย คําฝาเชือ้ .
การวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ทดสอบวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากเฮาะทีในระดับชุมชน. สัมมนาสรุปผลการ
ดํ า เนิ น งานวิ จ ั ย ของสถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ส ู ง . 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ . หน้า 46-52.
53. พิ ท ยา สรวมศิ ร ิ , กรรณิ ก า ศรี ล ั ย , ฉั ต รสุ ด า
เผือกใจแผ้ว. การประยุกต์ใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อลดการใช้
สารเคมีเกษตรในการควบคุมโรคแมลงในการเพาะปลูกพืชตระกูล
กะหล่ํา มะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง. สัมมนาสรุปผล
การดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 60-62.
54. ภาวินี จันทร์วิจิตร, ธวัชชัย รัตน์เลศ, นันทรัตน์
ศุภกําเนิด. การใช้ความสมดุลธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงผลผลิตและ
คุณภาพของส้มสายน้ําผึ้ง: 3. ผลของพัฒนาการของผลต่อความ
เข้มข้นของธาตุอาหารในใบ. วารสารเกษตร. 25(2) มิถุนายน
2552 หน้า 109-114.
55. ภาวินี จันทร์วิจิตร, ธวัชชัย รัตน์เลศ, นันทรัตน์
ศุภกําเนิด. การใช้ความสมดุลธาตุอาหารเพือ่ ปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ
ของส้มสายน้าํ ผึง้ : 4. ผลของอายุกง่ิ ต่อความเข้มข้นของธาตุอาหาร
ในกิง่ . วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม 2552 หน้า 185-190.

56. มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จุทามาส คุ้มชัย,
โชคชัย ไชยมงคล. การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์
พริกลูกผสม ชั่วที่ 1 โดยใช้ยีนเกสรเพศผู้เป็นหมัน. แก่น
เกษตร. 37(2) 2552 หน้า 105-112.
57. ยุภาพร ศิริบัติ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์
ยิบมันตะสิริ. มูลค่าทางเศรษฐกิจของการจัดการทรัพยากร
ชี ว ภาพทางการเกษตรในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ของเกษตรกร
รายย่อย: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.
อากาศอํานวย จ. สกลนคร. ประชุมวิชาการระบบเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบล
อินเตอร์เนชั่นแนล. จ. อุบลราชธานี หน้า. 469-478.
58. ยุภาพร ศิริบัติ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์
ยิบมันตะสิ ริ . ธุ ร กิจ เกษตรการค้ าชายแดนไทย-ลาว :
รูปแบบการพัฒนาความเป็นภาคีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น. ประชุม
วิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5.
59. รัฐพล พรประสิทธิ์, วิชชา สอาดสุด, ปริญญา
จันทรศรี. ผลของการจัดการสวนมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองใน
ระยะก่อนเก็บเกี่ยวที่มีต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนสของ
มะม่วงหลังเก็บเกี่ยว. สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรม อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี.่
60. รุ ่ง ทิพย์ อุทุ มพันธ์, ธวัชชั ย รัต น์ชเลศ,
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. ระบบการผลิต
ที่เข้มข้นแต่ยั่งยืน กรณีศึกษา การผลิตมะม่วงคุณภาพ
เพื่อการส่งออกของชมรมผู้ปลูกมะม่วงอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบลอินเตอร์
เนชั่นแนล. จ. อุบลราชธานี หน้า 29-36.
61. รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ,
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี. ความเสี่ยงเชิง
ชีวภาพในระบบการผลิตลิ้นจี่และการจัดการของเกษตรกร
ในจังหวัดพะเยา. วารสารเกษตร. 25(2) มิถุนายน 2552
หน้า 163-168.
62. รุ่งนภา ช่างเจรจา, โสระยา ร่วมรังสี.
ผลของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนต่อการเจริญเติบโต
และการออกดอกของปทุมมา. วารสารเกษตร. 25(1)
กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 1-8.

63. ลักษมณ์ภกั ดิค์ ณา เคนจันทึก, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร.
การเสริมโยเกิร์ตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการลดปัญหา
อุจจาระร่วงในลูกสุกรดูดนม. วารสารเกษตร. 25(3) ตุลาคม 2552
หน้า 279-286.
64. วรรษมน บุญยิ่ง, สรัญยา ณ ลําปาง. การตรวจหา
สายพันธุ์ต้านทานสารคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum
spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริมในเขตภาคเหนือของไทย.
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13
มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า
71-76.
65. วราภรณ์ ชัยวินิจ, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. แผนการ
ผลิ ต พื ช บนพื้ น ที่ สู ง ที่ เ หมาะสมเชิ ง เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ระดับฟาร์ม ลุ่มน้ําแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่. สัมมนาวิชาการ
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 123-130.
66. ศราวุฒิ ปิงเขียว, อุราภรณ์ สอาดสุด, วิชชา สอาดสุด,
อรอนงค์ อาร์คีโร. ปัจจัยที่มีผลต่อความแน่นเนื้อและความสว่าง
ของเห็ดนางรมดอย. สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
แห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอ่าวนาง
วิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่.
67. ศศิ ป ระภา แถวถาทํ า , ถาวร อ่ อ นประไพ.
การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการ
พัฒนาแหล่งน้ํา ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ําย่อย แม่ขะนาด ลุ่มน้ํา
แม่ทา จังหวัดลําพูน. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า 337-345.
68. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. การใช้ Stella ในการ
จําลองระบบเกษตร. ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5.
2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล.
จ. อุบลราชธานี หน้า. 346-355.
69. สมปรารถนา ยะเขตต์กรณ์, นุชา สิมะสาธิตกุล,
อัญชลี ณ เชียงใหม่, สัญชัย จตุรสิทธา. ผลของระดับอาหารข้นต่อ
คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของ
กระบือปลักขุน. สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แห่งชาติ ครั้งที่ 7. 19-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม อ่าวนาง
วิลล่ารีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่.
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70. สมศักดิ์ คงพลิ้ว, สุรินทร์ นิลสําราญจิต.
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพร
วงต้ อ ยติ่ ง โดยวิธ ี ส ั นธานวิ ทยาและเซลพันธุศ าสตร์.
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 1213 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชีย งใหม่ : หน้ า 55-62.
71. อรรถชัย จินตะเวช. เครือข่ายวิจยั พัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีตัวอย่างของการศึกษา
ผลกระทบที่ มี ต่ อ การผลิ ต หลั ก ของไทยภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. ประชุมวิชาการระบบเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 5. 2-4 กรกฎาคม 2552. ณโรงแรมอุบล
อินเตอร์เนชั่นแนล. จ. อุบลราชธานี หน้า. 1-6.
72. อรรถชัย จินตะเวช. ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกต่อระบบการผลิตอาหาร. วารสารวิจัย มข.
14(7) 2552 หน้า 589-600.
73. อรวรรณ ฉั ตรสี รุ ้ ง, ชลิ ดา ปั ญญาด้วง,
พิกุลทอง สุอนงค์. การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะกล้าชีวภาพ
เพื่อผลิตกล้ามะเขือเทศ. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน
วิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30 กันยายน
2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 82-87.
74. อังสนา อัครพิศาล, ขวัญดาว ผิวขาว,
เกศริน สูญกาย, ปนั ดดา อิ นพิทักษ์ . การพัฒนาสูต ร
ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์แบบเม็ด เพื่อควบคุมโรคทางดิน
ของพริกกะเหรี่ยง. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30 กันยายน 2552
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
หน้า 67-70.
75. อัญชัญ ชมพูพวง, พรทิพย์ ผลเพิ่ม, วิโรจน์
ลิ่มตระการ, อิทธิสุนทร นันนทกิจ, จริยา วิสิทธิ์พานิช,
สุมาลี เม่นสิน. การวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรือนใน
พื้นที่โครงการหลวง. สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30 กันยายน
2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 127-130.
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76. อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, กาญจนา
โชคถาวร, รัตนา แก้วเสน. ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
การเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขา. สัมมนาสรุปผล
การดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 29-30
กันยายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. หน้า 202-207.
77. อีดาอายู ราตรี, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. การประเมิน
ความยั่งยืนของระบบเกษตรผสมผสานที่มีกาแฟเป็นพืชหลักใน
จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 139-146.
78. อุทุมพร ไชยวงษ์, นริศ ยิ้มแย้ม, กนก ฤกษ์เกษม,
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. โอกาสในการเพิ่มผลผลิตนาข้าวที่สูงด้วย
การใช้ปุ๋ยพืชสด. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
6. 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ : หน้า 41-50.
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Pages: 223-229
Published: DEC
2001

Jongkaewwattana
S,
Geng S.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
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ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์
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17. Retention of iodine in fortified parboiled rice
and its pasting characteristics during storage

18. Low-energy ion bearn-induced mutation in
Thai jasmine rice - (Oryza sativa L. cv. KDML
105)

19. Year around off season flower induction
in longan (Dimocarpus longan, Lour.) trees by
KClO3 applications: potentials and problems
20. Accumulation of all-trans-beta-carotene
and its 9-cis and 13-cis stereoisomers during
postharvest ripening of nine Thai mango cultivars

21. Characterization of the Arabidopsis metallothionein gene family: tissue-specific expression
and induction during senescence and in response
to copper
22. Utility of 1-methylcyclopropene as a papaya
postharvest treatment
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ชื่อ refereed
journal/
ชือ่ ฐาน
ชื่อวารสาร
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ข้อมูลระดับชาติ
ที่ลงตีพิมพ์
ผู้ร่วมรอง
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
JOURNAL OF FOOD Tulyathan V.,
Laokuldilok T.,
BIOCHEMISTRY
Science
Volume: 31 Issue: 2 Jongkaewwattana S. (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Pages: 217-229
Published: APR
2007
ISI Web of
Phanchaisri B.,
SURFACE &
Chandet R.,
COATINGS
Science
Yu LD.,
TECHNOLOGY
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Vilaithong T.,
Volume: 201
Jamjod S.,
Issue: 19-20
Pages: 8024-8028 Anuntalabhochai S.
Published: AUG 5
2007
ISI Web of
Manochai P,
SCIENTIA
Sruamsiri P,
HORTICULTURAE
Science
Volume: 104 Issue: 4 Wiriya-alongkorn W, (อ้างอิง 9 ครั้ง)
Naphrom D,
Pages: 379-390
Published: MAY 15 Hegele M,
Bangerth F.
2005
Vasquez-Caicedo
JOURNAL OF
ISI Web of
AGRICULTURAL
Science
AL, Sruamsiri P,
AND FOOD
Carle R, Neidhart S. (อ้างอิง 1 ครั้ง)
CHEMISTRY
Volume: 53 Issue: 12
Pages: 4827-4835
Published: JUN 15
2005
ISI Web of
NEW PHYTOLOGIST Guo WJ,
Volume: 159 Issue: 2 Bundithya W,
Science
Pages: 369-381
Goldsbrough PB.
(อ้างอิง 13
Published: AUG
ครั้ง)
2003
Manenoi A.,
ISI Web of
POSTHARVEST
BIOLOGY AND
Science
Bayogan ERV.,
TECHNOLOGY
(อ้างอิง 5 ครั้ง)
Volume: 44 Issue: 1 Thumdee S.,
Paull RE.
Pages: 55-62
Published: APR
2007

ชื่อบทความวิจัย
23. Determination of the uptake and utilization of
nitrogen in Curcuma alismatifolia Gagnep. using
N-15 isotope
24. Assessment of genetic diversity in Thai
isolates of pyricularia grisea by random
amplification of polymorphic DNA

25. Gene expression during oosporogenesis in
heterothallic and homothallic Phytophthora

26. Overexpression of citrus polygalacturonaseinhibiting protein in citrus black rot pathogen
Alternaria citri

27. A data mining approach to simulating
farmers’ crop choices for integrated water
resources management

28. Successes and failures to embed socioeconomic dimensions in integrated natural resource
management modeling: Lessons from Thailand

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์
SOIL SCIENCE AND
PLANT NUTRITION
Volume: 52 Issue: 2
Pages: 221-225
Published: APR
2006
JOURNAL OF
PHYTOPATHOLOGY
Volume: 156
Issue: 4
Pages: 196-204
Published: APR
2008
FUNGAL GENETICS
AND BIOLOGY
Volume: 44 Issue: 8
Pages: 726-739
Published: AUG
2007
JOURNAL OF
PLANT PHYSIOLOGY
Volume: 164
Issue: 5
Pages: 527-535
Published: MAY
2007
JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Volume: 77 Issue: 4
Pages: 315-325
Published: DEC
2005
MATHEMATICS
AND COMPUTERS
IN SIMULATION
Volume: 78
Issue: 2-3
Pages: 137-145
Published: JUL 2008

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง
Ruamrungsri S,
Ohtake N,
Sueyoshi K,
Ohyama T
Sirithunya P.,
Sreewongchai T.,
Sriprakhon S.,
Toojinda T.,
Pimpisithavorn S.,
Kosawang C.,
Smitamana P.
Prakob W.,
Judelson HS.

ชื่อ refereed
journal/ ชือ่ ฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

Katoh H.,
Nalumpang S.,
Yamamoto H.,
Akimitsu K.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Ekasingh B,
Ngamsomsuke K,
Letcher RA,
Spate J

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 4 ครั้ง)

Ekasingh B.,
Letcher RA.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
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29. Participatory computer simulation to support
collective decision-making: Potential and limits of
stakeholder involvement
30. Estimation of variance components for
production and fertility traits in Northern Thai
dairy cattle to define optimal breeding strategies

31. Influence of crude xylanase from Aspergillus
niger FAS128 on the in vitro digestibility and
production performance of piglets

32. Effects of tropical climate on reproduction of
cross- and purebred Friesian cattle in northern
Thailand

33. Polymorphic sites in exon 15 and 30 of the
porcine C3 gene

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์
LAND USE POLICY
Volume: 25 Issue: 4
Pages: 498-509
Published: OCT
2008
ARCHIV FUR
TIERZUCHTARCHIVES OF A
NIMAL BREEDING
Volume: 48 Issue: 3
Pages: 233-246
Published: 2005
ANIMAL FEED
SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Volume: 140
Issue: 1-2
Pages: 125-138
Published: JAN 1
2008
ASIANAUSTRALASIAN
JOURNAL OF
ANIMAL SCIENCES
Volume: 16 Issue: 7
Pages: 952-961
Published: JUL
2003
ANIMAL GENETICS
Volume: 32 Issue: 1
Pages: 46-47
Published: FEB 2001

34. Molecular characterization of the pig C3 gene MMUNOGENETICS
Volume: 54
and its association with complement activity
Issue: 10
Pages: 714-724
Published: JAN
2003
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ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อ refereed
journal/ ชือ่ ฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง

ISI Web of
Becu N.,
Neef A.,
Science
Schreinemachers P., (อ้างอิง 2 ครั้ง)
Sangkapitux C.
Konig S,
Chongkasikit N,
Langholz HJ.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Tapingkae W.,
Yachai M.,
Visessanguan W.,
Pongtanya P.,
Pongpiachan P.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Pongpiachan P,
Rodtian P,
Ota K.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Wimmers K,
Mekchay S,
Ponsuksili S,
Hardge T, Yerle M,
Schellander K
Wimmers K,
Mekchay S,
Schellander K,
Ponsuksili S.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

35. Quantification of DNA binding, uptake,
transmission and expression in bovine sperm
mediated gene transfer by RT-PCR: Effect of
transfection reagent and DNA architecture

THERIOGENOLOGY
Volume: 67 Issue: 6
Pages: 1097-1107
Published: APR 1
2007

36. Enrichment of pork with omega-3 fatty acids
by tuna oil supplements: Effects on performance
as well as sensory, nutritional and processing
properties of pork

ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF
ANIMAL SCIENCES
Volume: 15 Issue: 11
Pages: 1622-1633
Published: NOV 2002
MEAT SCIENCE
Volume: 68 Issue: 1
Pages: 61-69
Published: SEP
2004
POULTRY SCIENCE
Volume: 87 Issue: 1
Pages: 160-169
Published: JAN
2008

37. Reducing toughness of beef from Bos indicus
draught steers by injection of calcium chloride:
Effect of concentration and time postmortem
38. Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to northern
Thailand (Black-Boned and Thai native) and
imported extensive breeds (Bresse and Rhode
Island Red)
39. Molecular characterization of the porcine
testis-specific phosphoglycerate kinase 2 (PGK2)
gene and its association with male fertility

MAMMALIAN
GENOME
Volume: 15 Issue: 12
Pages: 996-1006
Published: DEC
2004
40. Iron-fortified parboiled rice - A novel solution Food Chemistry
Volume 110, Issue 2
to high iron density in rice-based diets
September 2008,
Pages 390-398

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง
Hoelker M.,
Mekchay S.,
Schneider H.,
Bracket BG.,
Tesfaye D.,
Jennen D.,
Tholen E.,
Gilles M.,
Rings F.,
Griese J.,
Schellander K.
Jaturasitha S,
Wudthithumkanaporn Y,
Rurksasen P,
Kreuzer M
Jaturasitha S,
Thirawong P,
Leangwunta V,
Kreuzer M.
Jaturasitha S.,
Srikanchai T.,
Kreuzer M.,
Wicke M.

ชื่อ refereed
journal/ ชือ่ ฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

Chen KF,
Knorr C, Moser G,
Gatphayak K,
Brenig B.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Prom-u-thaia C.,
Fukaia S.,
Godwin ID.,
Rerkasemb B.
Huangc L.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
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ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

41. Species composition and vegetation
structure of an upper montane forest at the
summit of Mt. Doi Inthanon, Thailand

NORDIC JOURNAL
OF BOTANY
Volume: 23 Issue: 1
Pages: 83-97
Published: 2004
42. Effect of grain morphology on degree of CEREAL CHEMISTRY
Volume: 84 Issue: 4
milling and iron loss in rice
Pages: 384-388
Published: JUL-AUG
2007
43. Variation of grain iron content in a local
upland rice germplasm from the village of Huai
Tee Cha in northern Thailand

EUPHYTICA
Volume: 158
Issue: 1-2
Pages: 27-34
Published: NOV
2007
44. Boron deficiency in wheat: a review
FIELD CROPS
RESEARCH
Volume: 89
Issue: 2-3
Pages: 173-186
Published: OCT 8
2004
45. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on FUNGAL DIVERSITY
a fallow enriching tree (Macaranga denticulata) Volume: 18
Pages: 189-199
Published: FEB 1
2005
46. Transforming subsistence cropping in Asia PLANT PRODUCTION
SCIENCE
Volume: 8 Issue: 3
Special Issue: Sp.
Iss. SI Pages: 275287 Published: JUL
2005
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ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อ refereed
journal/ ชื่อฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง

Khamyong S,
Lykke AM,
Seramethakun D,
Barfod AS.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Prom-u-thai C.,
Sanchai C.,
Rerkasem B.,
Jamjod S.,
Fukai S.,
Godwin ID.,
Huang L.
Pintasen S.,
Prom-u-thai C.,
Jamjod S.,
Yimyam N.,
Rerkasem B.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Rerkasem B,
Jamjod S.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web of
Youpensuk S,
Rerkasem B, Dell B,
Science
Lumyong S
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Rerkasem B.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อ refereed
journal/ ชื่อฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

EUROPEAN
JOURNAL OF
HORTICULTURAL
SCIENCE
Volume: 73 Issue: 2
Pages: 49-54
Published: APR
2008
48. Yield and Quality of Pectins Extractable from JOURNAL OF
the Peels of Thai Mango Cultivars Depending on AGRICULTURAL
AND FOOD
Fruit Ripeness
CHEMISTRY
Volume: 56
Issue: 22
Pages: 1072710738 Published:
NOV 26 2008

gele M.,
Manochai P.,
Naphrom D.,
Sruamsiri P.,
Wunsche J.

Suparat S.,
Nagel A.,
Sruamsiri P.,
Carle R.,
Neidhart S.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

49. Control of Rhyzopertha dominica in stored
rough rice through a combination of diatomaceous earth and varietal resistance

INSECT SCIENCE
Volume: 15 Issue: 5
Pages: 455-460
Published: OCT
2008

Chanbang Y.,
Arthur FH.,
Wilde GE.,
Throne JE.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

50. Methodology for assessing rice varieties for
resistance to the lesser grain borer, Rhyzopertha
dominica

JOURNAL OF
INSECT SCIENCE
Volume: 8 Article
Number: 16
Published: FEB 28
2008

Chanbang Y.,
Arthur FH.,
Wilde GE.,
Throne JE .,
Subramanyam BH.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

51. Fungal succession and lignin decomposition
on Shorea obutsa leaves in a tropical seasonal
forest in northern Thailand

FUNGAL DIVERSITY
Volume: 36
Pages: 101-119
Published: MAY 31
2009

Osono T.,
Ishii Y., Takeda H.,
Seramethakun T.,
Khamyong S.,
To-Anun C.,
Hirose D.,
Tokumasu S.,
Kakishima M.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

47. Flowering in langan (Dimocarpus longan l.)
induced by hormonal changes following KClO3
application
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ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

52. The bioavailability of iron fortified in whole Food Chemistry
Volume: 112
grain parboiled rice
Issue: 4
Pages: 982-986
Published: FEB 15
2009
53. Phylogeny and distribution of extra-slowgrowing Bradyrhizobium japonicum harboring
high copy numbers of RS alpha, RS beta and
IS1631

FEMS MICROBIOLOGY
ECOLOGY
Volume: 44 Issue: 2
Pages: 191-202
Published: MAY 15
2003

54. Increasing the slaughter weight of boars:
Effects on performance and pork quality

JOURNAL OF
APPLIED ANIMAL
RESEARCH
Volume: 30 Issue: 1
Pages: 19-24
Published: SEP 2006
55. Effects of dietary chitosan diets on growth JOURNAL OF
POULTRY SCIENCE
performance in broiler chickens
Volume: 45 Issue: 3
Pages: 206-209
Published: JUL
2008
56. Phyllosticta citriasiana sp nov., the cause of FUNGAL DIVERSITY
FUNGAL DIVERSITY
Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia
Volume: 34
Pages: 23-39
Published: JAN 31
2009
57. Species of Mycosphaerella and related PERSOONIA
anamorphs on Eucalyptus leaves from Thailand Volume: 21
Pages: 77-91
Published: DEC
2008
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ชื่อ refereed
journal/
ชื่อฐาน
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ข้อมูลระดับชาติ
ผู้ร่วมรอง
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
Prom-u-thai,
Chanakan; Glahn,
Science
Raymond P.; Cheng, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Zhiqiang; Fukai, Shu;
Rerkasem, Benjavan;
Huang, Longbin.
ISI Web of
Sameshima R,
Isawa T,
Science
Sadowsky MJ,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Hamada T,
Kasai H,
Shutsrirung A,
Mitsui H,
Minamisawa K
ISI Web of
Jaturasitha S.,
Pichitpantapong S.,
Science
Leangwunta V.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Khiaosa-Ard R.,
Suppadit T.,
Kreuzer M.
ISI Web of
Khambualai O.,
Yamauchi KE.,
Science
Tangtaweewipat S., (อ้างอิง 1 ครัง้ )
Cheva-Isarakul B.
Wulandari NF.,
To-Anun C.,
Hyde KD.,
Duong LM.,
de Gruyter J.,
Meffert JP.,
Groenewald JZ.,
Crous PW.
Cheewangkoon R.,
Crous PW.,
Hyde KD.,
Groenewald JZ.,
To-Anan C.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 9 ครั้ง)

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

58. Phylogenetic relationships of Polyporus and MYCOLOGIA
Volume: 100
morphologically allied genera
Issue: 4
Pages: 603-615
Published: JUL-AUG
2008

Sotome K.,
Hattori T.,
Ota Y.,
To-Anun C.,
Salleh B.,
Kakishima M.

59. Studies on Cercospora and allied genera in FUNGAL DIVERSITY
Volume: 26 Issue: 1
northern Thailand
Pages: 257-270
Part: Part 1
Published: JUL 20
2007

Nakashima C.,
Meeboon J.,
Motohashi K.,
To-anun C.

ชื่อ refereed
journal/ ชื่อฐาน
ข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติที่
นําไปอ้างอิง
ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

หมายเหตุ : ข้อมูลตามปีปฏิทิน 2552 (นับเฉพาะอาจารย์) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
1. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน. วรายุทธ วงค์อิ่น, โสระยา
ร่วมรังษี. หน้า 1-6.
2. ผลของการให้ไฟคั่นช่วงกลางคืนร่วมกับการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญและปริมาณกรดแอบไซสิค
ในการผลิตปทุมมานอกฤดู. ภาณุพล หงษ์ภกั ดี, โสระยา ร่วมรังษี. หน้า 7-14.
3. ผลของสารโคลชิซนิ ต่ออัตราการรอดชีวติ ลักษณะทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของหน้าวัวพันธุ์ Micky Mouse.
อัญญาณี จันทร์ภกั ดี, สมปอง เตชะโต. หน้า 15-25.
4. ผลของโคลชิซินต่อการเติบโตของโปรโตคอร์มเอื้องดินใบหมาก. วีรภัทรา ทิพย์วารี, ณัฐา โพธาภรณ.์ หน้า 27-34.
5. ผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายของราเอนโดไฟท์ในรากกล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง. จักรพงศ์ จันทวงศ์, ณัฐา โพธาภรณ์,
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. หน้า 35-42.
6. ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อปริมาณธาตุอาหารและการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ชา้ งกระ. กัณนิกา
บรรยาย, โสระยา ร่วมรังษี, ณัฐา โพธาภรณ์. หน้า 43 - 50.
7. การปรับปรุงพันธุ์พริกลูกผสมโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน. ศกลวรรณ อรัณยะนาค, มณีฉัตร นิกรพันธุ์.
หน้า 51-58.
8. การตอบสนองต่อแคลเซียมและโบรอนในถั่วเหลืองฝักสด. สุพรรณี ปัญญาจีน, ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, ดําเนิน กาละดี.
หน้า 59-68.
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9. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของส้มพันธุส์ ายน้าํ ผึง้ . กฤติพงษ์ ไพบูลย์สมบัต,ิ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข.
หน้า 69-78.
10. ความดีเด่นของผลผลิตและลักษณะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในข้าวลูกผสมชัว่ ที่ 1 ระหว่างข้าวพันธุด์ ขี องไทยกับข้าวสายพันธุ์
เกสรเพศผูเ้ ป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูม.ิ เทพสุดา รุง่ รัตน์, สุทศั น์ จุลศรีไกวัล, ดําเนิน กาละดี, ม.ล. อโณทัย ชุมสาย. หน้า 79-84.
11. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยน้ํามันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. ปิยฉัตร อัครนุชาต,
สุภามาศ ช่างแต่ง, ปิตพิ งษ์ โตบันลือภพ, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. หน้า 85-92.

ปีท่ี 26 ฉบับที่ 2 มิถนุ ายน 2553
12. ผลของคลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพการสีของข้าว. พลากร สํารีราษฎร์, สุชาดา เวียรศิลป,์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ,
Dieter von Hörsten, Wolfgang Lücke, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. หน้า 101-106.
13. การชักนําโซมาติคเอมบริโอในหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 (Vetiveria zizanioides Nash). ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ,
สมปอง เตชะโต. หน้า 107-118.
14. Yield and Rotenone Content in Derris Root as Affected by Plant Age and Growing Conditions.
อรุณ โสตถิกุล, พิทยา สรวมศิริ. หน้า 119-126.
15. อิทธิพลของการเพิ่มแสงไฟคั่นช่วงกลางคืนต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของปทุมมา. พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, สาวิตร มีจุ้ย,
โสระยา ร่วมรังษี. หน้า 127-135.
16. การรวบรวมและจําแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี. เรือนแก้ว ประพฤติ,
ปรีชา รัตนัง. หน้า 137-145.
17. ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีนทีป่ ลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. สุภกิจ ไชยพุฒ,
โสระยา ร่วมรังษี. หน้า 147-155.
18. ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของแวนดาสันทรายบลู. ชมัยพร อนุวงศ์, โสระยา ร่วมรังษี.
หน้า 157-162.
19. ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC5R ต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา). วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์,
ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, สัญชัย จตุรสิทธา. หน้า 163-172.
20. ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับ. อํานวย เลี้ยวธารากุล,
ชาตรี ประทุม, ศิริพันธ์ โมราถบ. หน้า 173-178.
21. สภาวะทางโภชนาการและค่าโลหิตวิทยาในฤดูกาลต่าง ๆ ของม้าแกลบในจังหวัดลําปาง. สุนทร วิทยาคุณ, เจริญ แสงดี,
นิรันดร กองเงิน, ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์. หน้า 179-188.

ปีท่ี 26 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2553
22. วงจรชีวิตของ Meloidogyne incognita ในพริกพันธุ์ต้านทานและพันธุ์อ่อนแอ. วราลักษณิ์ สุปิณะ, นุชนารถ
ตัง้ จิตสมคิด, วราภรณ์ ประกอบ. หน้า 189-194.
23. การจําแนกไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. บางไอโซเลทของไทย โดยเทคนิค PCR. ธนากร จันทร์มาลี,
วราภรณ์ ประกอบ. หน้า 195-202.
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24. ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ต้านทานสารคาร์เบนดาซิม. พรประพา คงตระกูล,
สรัญยา ณ ลําปาง. หน้า 203-212.
25. ประสิทธิภาพของน้าํ ส้มควันไม้จากต้นยูคาลิปตัสและสะเดาในการควบคุมเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides.
วิลาสินี แสงนาค, สรัญยา ณ ลําปาง. หน้า 213-222.
26. ชีววิทยาและความสามารถในการห้ําของมวนตาโต (Geocoris ochropterus Fieber). อรพรรณ เกินอาษา,
กิตติยา สุขเสน, อทิติยา แก้วประดิษฐ์, วิวัฒน์ เสือสะอาด. หน้า 223-230.
27. อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทางการเกษตรในปาล์มน้าํ มันลูกผสมเทเนอรา. วศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์,
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. หน้า 231-239.
28. ผลของน้ําท่วมขังในระยะการเจริญพันธุ์ต่อการเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง. สุภชัย วรรณมณี, จักรี เส้นทอง.
หน้า 241-249.
29. ผลของการขาดน้าํ ในระยะการเจริญพันธุต์ อ่ การเติบโตและผลผลิตของถัว่ เหลือง. อาทิตยา ยอดใจ, จักรี เส้นทอง.
หน้า 251-260.
30. ผลของการขาดธาตุอาหารพืชต่อการเติบโตของกล้วยไม้ซมิ บิเดียม ‘ซูเปอร์ ฟรีค’. ชัยวิชติ เพชรศิลา, โสระยา ร่วมรังษี.
หน้า 261-267.
31. การปฏิวัติเขียว แมลงศัตรูพืช และการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. ชาญณรงค์ ดวงสอาด. หน้า 269-278.

1. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, พิชญา บุญประสม. การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณภูมิแบบสูญญากาศ
เพื่อการส่งออกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ผลไม้ และสมุนไพร)
2. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม. การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ผลไม้ และสมุนไพร)
3. พิทยา สรวมศิริ, J-N. Wunsche, Sybille Neidhart, กนกวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย.
โครงการสรีรวิทยาของไม้ผลและการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลไม้นอกฤดูบนพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่ ภายใต้เงื่อนไขระยะปลูกชิด :
กรณีศึกษา ลําไย ลิ้นจี่ และม่วง ปีที่ 2
4. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมโรคใบจุด และ
โคนเน่าของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบน
พื้นที่สูง)
5. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. In Situ conservation
and mangement of local rice germplasm in and near its center of diversity.
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6. จิราพร ตยุติวุฒิกุล, อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมหนอนใยผักใน
การปลูกพืชตระกูลกะหล่ําบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
7. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด (ภายใต้โครงการ
วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
8. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. การประเมินและคัดเลือกข้าวพันธุ์พื้นเมือง “เหมยนอง” ที่มีความทนทานต่อแมลงบั่วสําหรับ
ชุมชนที่สูง.
9. ดรุณี นาพรหม, Martin Hegle, J-N. Wunsche, กนกวรรณ ศรีงาม, พาวิน มะโนชัย. การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของลําไยและลิ้นจี่ ปีที่ 3 (ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนระยะที่ 3)
10. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง
11. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, กนกธร วงศ์กิติ, บรรจง ปานดี, วรพงษ์ คําลือ, เวช เต๋จ๊ะ, สราวุธ ศรีวรรณา, สาวิตรี ทิวงศ.์
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสรับประทานสด
12. แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สุชาดา เวียรศิลป์. โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป)
13. เกวลิน คุณาศักดากุล. การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์คลุกเมล็ดเพือ่ ควบคุมโรคในระยะกล้าของพริกกะเหรีย่ ง กะหล่าํ ปลี
และมะเขือเทศ (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
14. อังสนา อัครพิศาล. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (โครงการวิจัย
และพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
15. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ณัฐชนา ถาวรนันท์, อุไรวรรณ ปราบปัญญจะ.
โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
16. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ณัฐชนา ถาวรนันท์, อุไรวรรณ ปราบปัญญจะ.
โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552
17. รุจ ศิริสัญลักษณ์, ลักษมี วรชัย. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง.
18. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เมธี เอกะสิงห์, ประภัสสร พันธ์สมพงษ์. การจัดทําฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากร
บนพื้นที่สุงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
19. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. การพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
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1. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. In Situ conservation
and mangement of local rice germplasm in and near its center of diversity
2. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. HarvestPlus Zinc Fertilizer project
3. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. Internation Zinc Association : Zinc nutrition in rice and tangerine
4. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. Feeding the Dragon: Agriculture - China and the GMS.
5. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, พันธสิน คันธะวง (ประเทศลาว). การจัดการธาตุอาหารในมันสําปะหลัง
6. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Saeng Ly Heng (ประเทศกัมพูชา). การศึกษาการทนแล้งในข้าวโพด
7. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. Rice Landscape Management for Raising Water
Productivity, Conserving Resources, and Improving Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong
and Red River Basins
8. อรรถชัย จินตะเวช. Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability
and Adaptation on Rice Production and Water Resource

1. จรรยา มณีโชติ, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด. การควบคุมกําจัดข้าววัชพืช. เครือข่ายความร่วมมือ: ชาวนา
ตําบลเขาสามสิบหาบ จ. กาญจนบุรี
2. กนก ฤกษ์เกษม, ประทีป อูปแก้ว, อโณทัย ศิรบรรจงกราน, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, สาวิกา กอนแสง. การแก้ปัญหา
แมลงบั่วในนาที่สูง. เครือข่ายความร่วมมือ: ชาวนาที่สูง ต. แม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
3. จรรยา มณีโชติ, สิทธิชัย ลอดแก้ว, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด. การประเมินสถานภาพธาตุอาหารในสวน
ส้มสายน้ําผึ้ง อําเภอฝาง และแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. เครือข่ายความร่วมมือ: ชาวสวนในอําเภอฝาง และแม่อาย จ. เชียงใหม่
4. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, รุง่ ทิพย์ อุทมุ พันธ์. การจัดการความรูช้ มุ ชนเพือ่ พัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพือ่ การส่งออก.
เครือข่ายความร่วมมือ: ชมรมผู้ปลูกมะม่วงอําเภอเนินมะปราง จ. พิษณุโลก และชมรมผู้ปลูกมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่.
5. มณีฉัตร นิกรพันธุ์, โชคชัย ไชยมงคล, ณัฐา โพธาภรณ์, ดนัย บุณยเกียรติ. การศึกษาความเสถียรและความสามารถ
เข้ากันได้ของพันธุ์พริกรักษาตัวผู้เป็นหมัน. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษัทเอกชน
6. ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับบ่งชี้ลักษณะไขมัน
แทรกในกล้ามเนื้อของสุกรสายพันธุ์ทางการค้า. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด
7. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สําเร็จประสงค์, อุดม ช่างสุพรรณ. การเพิ่มจํานวนลูกโคนมเพศ
เมียในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน โดยการผสมเทียมด้วยน้าํ เชือ้ ทีผ่ า่ นการคัดเพศ. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จํากัด
8. พิทยา สรวมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า. เครือข่ายความร่วมมือ: เกษตรกรผูผ้ ลิตลิน้ จี่ อําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
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9. พิทยา สรวมศิริ. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ําผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า. เครือข่ายความร่วมมือ: เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอไชยปราการ ฝาง และ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
10. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, สราวุธ ฉายประสาท, รังสรรค์ พาลพ่าย, วิวฒั น์ พัฒนาวงศ์, ศิวชั สังข์ศรีทวงษ์, ศุภมิตร
เมฆฉาย, จุรยี ร์ ตั น์ สําเร็จประสงค์, อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้าํ เชือ้ โคนมแยกเพศ
เพือ่ ใช้ในการผสมเทียม. ศูนย์ผลิตน้าํ เชือ้ พ่อโคพันธุ,์ โครงการหลวงอินทนนท,์ สํานักเทคโนโลยีชวี ภาพ, การผลิตปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์
,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

1. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. In Situ conservation
and mangement of local rice germplasm in and near its center of diversity
2. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. HarvestPlus Zinc Fertilizer project
3. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. Internation Zinc Association : Zinc nutrition in rice and tangerine
4. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ข้าวไทยสู้โลกร้อน
5. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ทรัพยากรพันธุกรรม
ท้องถิ่นเพื่อการใช้ธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ.ฃ
6. มณีฉัตร นิกรพันธุ์, โชคชัย ไชยมงคล, ณัฐา โพธาภรณ์, ดนัย บุณยเกียรติ. การศึกษาความเสถียรและความสามารถ
เข้ากันได้ของพันธุ์พริกรักษาตัวผู้เป็นหมัน.
7. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Ph.D 50) (Taxonomy and Phylogeny of Powdery
Mildew Fungi in Tribe Phyllactinieae)
8. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Ph.D 50) (Diversity, Distribution and Genetic Variation of Mycosphaerella and its anamorphs in Thailand)
9. ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. การบริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท (CBMAG) ปี 2552 ระยะที่ 2
10. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, ธัญญา คันธา. การพัฒนาพันธุ์ และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวาน
11. สัญชัย จตุรสิทธา. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
12. เบญจพรรณ เอกะสิงห์. ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริม
งานวิจยั ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย : ระยะที่ 1
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จําจด อาจารย์ประจําภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัลจากผลงานวิจยั เด่น เรือ่ ง “พลวัตทางวิวฒั นาการของข้าวในประเทศไทย” ของ ดร.ต่อนภา ผุสดี
โดยมี รศ.ดร. ศันสนีย์ จําจด เป็นทีป่ รึกษาภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
(สกว.) ในงานแถลงข่าวและมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ ห้องเซ็นทาราแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผลงานวิจยั เด่น สกว. ประจําปี 2552 จํานวน 10 เรือ่ ง ประกอบด้วย กลุม่ งานวิจยั และพัฒนา 4 เรือ่ ง, กลุม่ งานวิชาการ
3 เรื่อง, กลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2 เรื่อง และ งานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จํานวน 1 เรื่อง ของ
รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด และ ดร.ต่อนภา ผุสดี
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ดร. ชนากานต์ พรมอุทัย นักวิจัยและอาจารย์พิเศษ ประจําสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจําปี 2553 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย “การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ” โดยเข้ารับโล่
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2553 ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553” ที่ไบเทค บางนา
ผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวซึ่งปกติจะมีปริมาณ
อยู่น้อยมาก เมื่อเติมทั้งสองธาตุในระหว่างกระบวนการนึ่งข้าว พบว่า กระบวนการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารด้วยวิธีดังกล่าวสามารถ
เพิ่มธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวสารถึง 50 และ 4 เท่าตามลําดับ โดยธาตุที่เติมเข้าไปสามารถคงอยู่ในข้าวนานถึง 6 เดือน และ
สามารถคงอยู่ในข้าวสวยได้แม้จะผ่านการล้างน้ํามาแล้วหลายครั้งหรือผ่านกระบวนการหุงต้มแล้วก็ตาม นอกจากนี้ธาตุเหล็กที่อยู่
ในเมล็ดข้าวยังได้รับการทดสอบแล้วว่ามีประโยชน์ทางโภชนาการสูงหลังจากการบริโภคอีกด้วย
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การแสดงนิทรรศการในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
คณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิชาการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
ภายใต้หัวข้อ “วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ” ประจําปี 2552 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ จะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านวิจยั การต่อยอดผลงานวิจยั โดยจะมี
การเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ และนําไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งจะจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักและนําความรู้กระจายสู่ชุมชนและสังคม
ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมนําเสนอผลงานวิจัย
• นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ภายใต้กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 13 เรื่อง ดังนี้
1. การระบุชนิดไมโตคอนเดรียล ดีเอ็นเอ แฮพโพไทป์ของเชื้อ Phytophthora infestans ที่พบในประเทศไทย
โดย อ.วราภรณ์ ประกอบ
2. ผลของพันธุแ์ ละช่วงของการเก็บเกีย่ วผลผลิต ต่อปริมาณสารคาเฟอีนในกาแฟพันธุอ์ ราบิกา้ โดย นายชวลิต กอสัมพันธ์
3. ศักยภาพในการผลิตกาแฟอราบิกา้ อินทรียใ์ นภาคเหนือของประเทศไทย โดย นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
4. การผลิตผักไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื โดย นายจตุรงค์ พวงมณี
5. วิธกี ารวินจิ ฉัยโรค Huanglongbing ทีง่ า่ ยและรวดเร็วด้วย Iodine-Starch Reaction (ISR) โดย ผศ.ดร.อังสนา
อัครพิศาล
6. การสร้างหัวของปทุมมา (RHIZOME FORMATION OF CURCUMA ALISMATIFOLIA) โดย รศ.ดร.โสระยา
ร่วมรังษี
7. ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิก (GA3) ต่อการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ โดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
8. คุ ณ ภาพเนื ้ อ และองค์ ป ระกอบกรดไขมั น ในกล้ า มเนื ้ อ สั น นอกของกระบื อ ปลั ก ที ่ เ ลี ้ ย งปล่ อ ยทุ ่ ง หญ้ า ต่ า งกั น
โดย รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
9. การเพิ่มลูกโคนมเพศเมียด้วยน้ําเชื้อโคนมคัดเพศที่ผ่านปฏิกิริยาไซโตทอกซิค: การทดสอบภาคสนามในภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดย รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
10. เครื่องมือการเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
11. การทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในพืชท้องถิ่นบนที่สูง
โดย ดร.กนกวรรณ ศรีงาม
12. การจัดการธาตุอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรีย์: การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพในการปลูกผัก
โดย นายสมศักดิ์ จีรัตน์
13. THE UPLANDS PROGRAM: RESEARCH FOR SUSTAINABLE LAND USE AND RURAL
DEVELOPMENT IN MOUNTAINOUS REGIONS OF SOUTHEAST ASIA โดย Pepijn Schreinemachers
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• นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์: มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์
เศรษฐกิจภาคเหนือ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา,
รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี, ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, รศ.รําไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
2. การพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้า เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช,
รศ.รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย, ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คําออน, นายชวลิต กอสัมพันธ์, นายนริศ ยิ้มแย้ม, นายวราพงษ์ บุญมา,
นายถาวร สุภาวงค์, นางสาวนิธิ ไทยสันทัด, นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ, นายสมศักดิ์ จีรัตน์, ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
3. ระบบการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ โดย ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย, นางสาวณัฏฐินี ภัทรกุล, นางสาวช่อเพชร แสนไชย,
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
4. การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลําไยในภาคเหนือ โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี, ผศ.ดร.สุรินทร์
นิลสําราญจิต, รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, ผศ.พิชัย คงพิทักษ์, อ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา, ผศ.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล,
ผศ.อภิชาต โสภาแดง, ดร.ศักดา พรึงลําภู, อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
5. การเพิ่มมูลค่าการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในภาคเหนือ โดย รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์,
รศ.ดร.สุชน ตัง้ ทวีวพิ ฒั น์, ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย, ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกจิ , ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมืน่ อาจ,
อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

60

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2553

• การแสดงผลงานวิชาการในบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เกษตรก้าวไกล สร้างสรรพันธุ์ไม้ใหม่ สู่สากล”
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การสร้างกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยที่แข็งแกร่ง และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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งานบริ ห ารงานวิ จ ั ย บริการวิชาการและวิเ ทศสัม พัน ธ์ ได้ท ํ าหน้ าที่ ประสานงานเพื ่อพั ฒ นาชุด โครงการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Universities) กลุ่มคลัสเตอร์: มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์
เศรษฐกิจภาคเหนือ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิจัยข้าว
- คุณภาพข้าวไทยด้วยการจัดการธาตุอาหาร หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
- การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ําพันธุกรรมเด่นชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี
- การพัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอทีส่ มั พันธ์กบั สารต้านอนุมลู อิสระในข้าวก่าํ หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วีณนั บัณฑิตย์
- การใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่ําพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด
- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและระบบการตลาดของข้าวอินทรีย์และข้าวก่ํา หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
- การศึกษาฤทธิ์ของอาหารผสมข้าวก่ําในการป้องกันการเกิดรอยโรคเริ่มต้นของมะเร็งลําไส้ใหญ่ในหนูทดลอง
และผลของสารสกัดข้าวก่ําต่อการเจริญเติบโตและลุกลามของเซลล์มะเร็งลําไส้ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธีระ
ชีโวนรินทร์
- ผลของสารสกัดจากข้าวก่ําต่อการเกิดมะเร็งตับในหนูขาว หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
(พัวธนาโชคชัย)
- การศึกษาฤทธิ์ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวก่ําและสารสกัดจากข้าวก่ําใน
หนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน อ.ดร.นริศรา ไล้เลิศ
2. กลุ่มวิจัยลําไย
- โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลําไยชีวภาพที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสําราญจิต
- การเพิม่ กําไรการผลิตลําไยนอกฤดูดว้ ยสร้างเครือข่ายการรวมกลุม่ และเชือ่ มโยงข้อมูลโซ่อปุ ทานของเกษตรกร
หัวหน้าโครงการ ผศ.อภิชาต โสภาแดง
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาลักษณะเนือ้ สัมผัสของลําไยแปรรูปปราศจากการใช้ซลั เฟอร์ไดออกไซด์
ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ไพโรจน์ วิรยิ จารี
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วและอาหารเช้าธัญชาติผสมลําไยโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชนั
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรีสวุ รรณ นฤนาทวงศ์สกุล
3. กลุ่มวิจัยกาแฟ
- ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
รศ.รําไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
- เชือ้ ไมโคไรซ่าทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในต้นกล้ากาแฟ หัวหน้าโครงการ
ดร.นริศ ยิม้ แย้ม
- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
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4. กลุ่มวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ
- การประยุกต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิตน้ําเชื้อคัดเพศสําหรับโคขาวลําพูน
หัวหน้าโครงการ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
- มูลค่าเพิ่มของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน โดยการเพิ่มความน่ารับประทาน ด้วยการฉีดสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
- ผลของคุณลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค และ กรดอะมิโน ของโคพื้นเมืองต่อคุณภาพเนื้อ
หัวหน้าโครงการ ดร.กนกวรรณ ศรีงาม

และทําหน้าที่ประสานงาน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือการวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทางด้าน Functional Food โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ดําเนินจัดทําโครงร่างข้อเสนอแบบชุดโครงการวิจัย ในส่วนแรกเพื่อนําไปต่อยอดการวิจัยทางด้านแพทยศาสตร์ จํานวน 2
โครงการ ดังนี้
1. การผลิตหญ้าหวานเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ
2. การพัฒนาระบบการผลิตลําไยเพื่อเพิ่มคุณภาพและกรดเอลลาจิก
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การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทํางานวิจัยสถาบัน
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้ทุนสนับสนุน บุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อทํางานวิจัยสถาบัน
ในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 2 โครงการดังนี้
1. การบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศีึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัียเชียงใหม่ (ในปี 2553) โดย นางชนนิกานต์ แก้วเทพ, นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล
2. การวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, นายเกรียงไกร ชัยมินทร์,
นางประภาพันธ์ พลายจันทร์

กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย (การจัดประชุม /ฝึกอบรม /สัมมนา)

• การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote Web ครัง้ ที่ 1“
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี คุณศรัญยา ไชยวงค์ นักเอกสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารนิเทศกลาง สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําโปรแกรม EndNote Web สําหรับใช้ในการจัดการทางบรรณานุกรม
ได้แก่ การสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล (create library) การบันทึกรายการบรรณานุกรมจากการพิมพ์ข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล
จากฐานข้อมูลต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ (import – export) ที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงในรายงาน/งานวิจัย การใช้โปรแกรม
จัดการเอกสาร (word) ร่วมกับโปรแกรม EndNote Web และเรียนรู้วิธีการเลือกรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม
มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 33 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76% ความคิดเห็นโดยภาพรวมในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
มากที่สุด และหัวข้อการฝึกอบรมที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องการให้จัดในครั้งต่อไป ดังนี้
1. การฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
2. กาารฝึกอบรมโปรแกรมที่ใช้ในการสอนงานวิจัย สําหรับการตีพิมพ์
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• การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศ.ดร.เบญจวรรณ
ฤกษ์เกษม เป็นวิทยากรและ รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดําเนินรายการและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการเขียน
โครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้คณาจารย์ นักวิชาการ
และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการทํางานวิจยั เพิม่ มากขึน้ มีผเู้ ข้าร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 74 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 69 คน คิดเป็นร้อยละ 93.24% ความคิดเห็น
โดยภาพรวมในการจัดบรรยายในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมาก และหัวข้อการฝึกอบรมที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องการ
ให้จัดในครั้งต่อไป ดังนี้
1. การจัดอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบรรยาย เกี่ยวกับการวิจัยในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากทางด้านการเกษตร เนื่องจากผู้เข้ารับฟังไม่ได้ทําวิจัย
ในทางด้านนี้ จึงทําให้ผู้เข้ารับฟังคิดเอง เพื่อไปประยุกต์ใช้ เนื้อหาและตัวอย่างเอาเอง
2. ควรจะเพิ่มระยะเวลาในการบรรยายฯ ในครั้งนี้ เพราะเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจ และมีประโยชน์มาก ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการต่อไป
3. อยากให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาแบบนี้บ่อย ๆ
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• การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนผลงานวิชาการอย่างไร? ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” เมื่อวันท่ี 21
กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์,์ ศ.นพ.ธีระ ทองสง, ศ.ดร.อนุรกั ษ์ ปัญญานุวฒั น์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ รศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินรายการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ของนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และ
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมฟัง
บรรยายประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 86 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 68
คน คิดเป็นร้อยละ 79.07% ความคิดเห็นโดยภาพรวมในการจัดบรรยายในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมาก และ
หัวข้อการฝึกอบรมที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องการให้จัดในครั้งต่อไป ดังนี้
1. การเขียน Paper อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ฝึกเขียนงานวิจัยจนถึงขั้นได้ Paper ไปตีพิมพ์
2. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3. อบรมเรื่องของกฎหมาย (นิติศาสตร์), สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์
4. เทคนิคการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/ท้องถิ่น
5. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน Paper เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
6. วิธีการเตรียม Power Point เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
7. การใช้โปรแกรม EndNote ขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาทั่วไป
8. ความต้องการ และแนวทางในการทําวิจัยในอนาคต ในมุมมองของผู้ให้ทุน (เอกชนและรัฐ)
9. อบรมเรื่อง การใช้สถิติวิจัย
10. เทคนิคการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์สื่อต่างๆในงานทางด้านวิทยาศาสตร์
11. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย เช่น การเขียนโครงร่างทั้งในเชิง วิทย์เทคโน, สังคมศาสตร์, สุขภาพ
12. จัด Work Shop วิธีเขียนและเสนอ Proposal
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ข้อเสนอแนะ
1. ต้องการให้จัดโครงการนี้อีก โดยมีระยะเวลามากกว่านี้ เนื่องจากระยะเวลาที่จัดในครั้งนี้น้อยเกินไป
2. ห้องประชุมที่ใช้จัดอบรมไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับการเขียนประกอบการบรรยาย
3. อยากให้เอกสารมี Slide หรือข้อมูลที่วิทยากรบรรยายทุกท่านและทุกหัวข้อ
4. หากมีการบรรยายพิเศษในเรื่อง/ประเด็นอื่นๆ วิทยากรที่บรรยาย ควรมีเทคนิค/ลักษณะทางบรรยายคล้าย ๆ
กับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน
5. ท่านคณาจารย์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีความเก่ง มีความสามารถ คิดเร็ว พูดเร็ว ทําให้บางครั้งผู้ฟังที่อาจด้อยประสบการณ์
ตามไม่ทัน จับจุดไม่ถูก พูดกว้างภาพรวมเกินไป และพูดไม่ชี้จุดชัดมากนัก
6. อยากให้มีการจัดอบรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote Web ครั้งที่ 2”
เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2553 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณ
ุ ศรัญยา
ไชยวงค์ นั ก เอกสารสนเทศ งานบริ ก ารทรั พ ยากรสารนิ เ ทศกลาง สํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น วิ ท ยากร
บรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการอบรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูลและ
การอ้างอิงบรรณานุกรมสําหรับการเขียนรายงานผลการวิจัย มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 33 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100% ความคิดเห็นโดยภาพรวมใน
การจัดบรรยายในครั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจําทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
และเจ้าหน้าที่
2. ควรจะเชิญชวนคณาจารย์ที่ต้องทํางานวิจัย เข้าการอบรม ให้ครบทุกคน
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ในปีงบประมาณ 2553 งานวิเทศสัมพันธ์ มีผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ มีจํานวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง ดังนี้
ลําดับ
1

หน่วยงานที่มาเยื่อน
National Institute of Animal Husbandry และ International Agricultural Products
JSC, Vietnam
2
30 ตุลาคม 2552 Seed and Seedling Center (GDAAS) และ Crop Research Institute, China
3 7 พฤศจิกายน 2552 คณะผู้บริหารแขวงหลวงพระบางและแขวงเมือง สปป. ลาว
4 11 ธันวาคม 2552 Erasmus University Medical Center Rotterdam, Netherlands
5 11 ธันวาคม 2552 Adamawa State University, Nigeria
6 22 ธันวาคม 2552 Tay Nguyen University, Vietnam
7 27 มกราคม 2553 National Chung Hsing University, Taiwan
8 15 กุมภาพันธ์ 2553 Gottingen University, Germany
9 21 มิถุนายน 2553 บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) จํากัด
10 9 กรกฎาคม 2553 Bogor Agricultural University, Universitas Mulawarman, Andalas University and
Gasjah Mada University, Indonesia
11 9 สิงหาคม 2553
Niigata University, Japan
12 3 กันยายน 2553 Agriculture Research Organization (ARO) ประเทศอิสราเอล
13 6 กันยายน 2553 Asia University ประเทศไต้หวัน
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วัน/เดือน/ปี
14 ตุลาคม 2552
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2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2553 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ได้รับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 2 ฉบับ โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (ทั่วไป) กับ Free University of Bozen-Bolzano
ประเทศอิตาลี และลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
Kobe University และ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงาน
Kobe University และ Kyushu
University
University of Bozen-Bolzano

ประเทศ
วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด
Japan 15 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2556
Italy

สาขาความร่วมมือ
เกษตรศาสตร์

21 กันยายน 2553 - 20 กันยายน 2558 เกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร

3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
1. โครงการวิจัยร่วม จํานวน 6 โครงการ
1. Sustainable land use and rural development in mountainous region in Southeast Asia
(The Uplands Program) ระยะที่ 4. ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2555 แหล่งทุนจาก DFG
2. Tackling Biosecurity between Europe and Asia: Innovative Detection, Containment, and Control
Tools of Invasive Alien Species Potentially Affecting Food Production and Trade. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550 ถึง
30 กันยายน 2553 แหล่งทุนจาก Asia-Link Programme-European Commission
3. Global Zinc Fertilizer. ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2551 ถึง 30 เมษายน 2553 แหล่งทุนจาก HarvestPlus
4. Samoeng Participatory Watershed Management Project (SAMPART-WMP) Samoeng district,
Chiang Mai province. ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2545 ถึง 30 ธันวาคม 2553 แหล่งทุนจาก Finland Futures Research
Centre and University of California at Berkeley
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5. Diversity, distribution and genetic variation of Mycosphaerella and its anamorphs in Thailand.
ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 แหล่งทุนวิจัยจาก Inernational Foundation for Science (IFS)
6. Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on
Rice Production and Water Resource. ระยะเวลา 1 มีนาคม 2552 ถึง 5 ตุลาคม 2553 แหล่งทุนจาก Asia-Pacific
Network for Global Change Research (APN)

2. โครงการจัดการเรียนการสอน/บรรยายพิเศษ 3 ครั้ง
1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
Free University of Bozen-Bolzano ร่วมจัดการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง Characterizing of Protein Involved in Insect
Odorant Perception. Asst. Prof. Dr. Sergio Angeli ผู้แทน
จาก Free University of Bozen-Bolzano สาธารณรัฐอิตาลี
ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและ
โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Free
University of Bozen-Bolzano เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ Global 30 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
3. Integrated Supply Chain Management of Exotic Fruits from the ASEAN Region ระยะเวลา 1
มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2553 แหล่งทุน EUROPEAN COMMISSION RESEARCH DIRECTORATE GENERAL

3. โครงการหลักสูตรระยะสั้น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University)
ประเทศญี ่ ป ุ ่ น จั ด หลั ก สู ต รพิ เ ศษระยะสั ้ น ครั ้ ง ที ่ 6
(The 6th Kinki Intensive Course Program) ระหว่างวันที่
28 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2553 โดยจัดพิธีเปิดหลักสูตร
และปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2553 และจัดการ
เรียนการสอน 3 กระบวนวิชา ได้แก่ AET103: General
Agriculture, AET323: Community and Agricultural
Development และ CONS211: Principle of Conservation
ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2553 ซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการ
จัดการศึกษาดูงานภาคสนาม จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่
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ครั้งที่ 1: ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่
ครั้งที่ 2: เยี่ยมชมและดูงานสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
ครั้งที่ 3: ศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ทั้งนี้ ได้จัดสัมมนาปัญหาพิเศษ มอบใบประกาศ และปิดหลักสูตร พร้อมจัดงานเลี้ยงอําลาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553

4. โครงการฝึกอบรม/ดูงาน
1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาชนบท” โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้จัดการ
ศึกษา/ดูงานให้กับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 7 ท่าน ในหลักสูตรการพัฒนาชนบท ระหว่าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สพร. (TICA)
2. การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเพาะปลูกพืชบนที่ดอน” โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ให้กับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว จํานวน 5 ท่าน ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2553
3. การศึกษาดูงานด้าน “ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จํานวน 5 ท่าน โดยมีคุณจตุรงค์ พวงมณี นักวิชาการเกษตร เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2553
4. การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการจัดการน้าํ แบบบูรณาการ” โดยศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทีส่ งู คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 5 คน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่
26 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553
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5. โครงการประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ จํานวน 1 ครั้ง

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “Diversified Farming Practices Using Participatory Approaches for Food Security and Safety”
การสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ระหว่างวันที่ 3 - 22 พฤษภาคม 2553
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 20 คน เป็นชาวต่างชาติ 18 คน และชาวไทย 2 คน

4. ทุนเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ: แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ทุนวิจัย: บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อไปทําวิจัย ณ ต่างประเทศ จํานวน 6 ทุน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์
2
3
4
5
6
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หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
Recreation Industry Management and
Agribusiness Mangement
ผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล Recreation Industry Management and
Agribusiness Mangement
ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
Antiviral property and expression of porcine
Mx1 gene in Thai native pig
รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี
The Global Circus Project
อ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
Development impacts of agrifood systems
transformation on smallholder farmers
รศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
โครงการเพิ่มชีดสถานภาพการตลาดสัปปะรดไทยใน
ประเทศญี่ปุ่น
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ระยะเวลา
26 ต.ค. 52-9 พ.ย. 52
26 ต.ค. 52-9 พ.ย. 52
1 ก.พ. 53-30 เม.ย 53
19 มี.ค. 53-29 มี.ค. 53
29 พ.ค. 53-27 มิ.ย. 53
3 ก.ย. 53-8 ก.ย. 53

2. ทุนฝึกอบรม/ดูงาน: บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อไปฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ
จํานวน 13 ทุน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 อ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์

หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
ERASMUS MUNDUS External Cooperation
Window
2 รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ศึกษาดูงานด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์
Postharvest Technologies and Renewable
Energy
4 รศ.ดร. มณีฉัตร นิกรพันธ์
เยี่ยมชม Horticultural Research Institute, Yunan
Academy of Agricultural Sciences
5 รศ.ดร. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ํามัน
6 อ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมืน่ อาจ Interactions between nutrition, lactation and
reproduction
7 รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์
Modeling Post-Harvest Quality of High Value
Crops in East Africa
8 รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
Postharvest Technology Short Course
9 ผศ.ดร. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล เชื้อราสาเหตุของโรคพืช
10 อ. จามจุรี โสตถิกุล
Biotechnological Utilization of Tropical Resources
11 ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
The Uplands Program Symposium Organizaton
12 ผศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ท ยาศาสตร์
ไทย-จีน ประจําปีงบประมาณ 2553
13 อ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
Molecular analysis of fungicide resistance

ระยะเวลา
8 ก.ค. 52-22 ธ.ค 52
2 ต.ค. 52-6 ต.ค. 52
31 ต.ค 52-12 พ.ย. 52
1 พ.ย. 52-7 พ.ย. 52
10 ม.ค 53-16 ม.ค 53
28 มี.ค. 53-4 เม.ย. 53
13 พ.ค. 53-24 พ.ค. 53
13 มิ.ย. 53-28 มิ.ย. 53
1 ก.ค. 53-31 ธ.ค. 53
2 ก.ค. 53-26 ก.ค. 53
22 ก.ค. 53-28 ก.ค. 53
28 ส.ค. 53-5 ก.ย. 53
20 ก.ย. 53-17 ธ.ค. 53

3. ทุนประชุม/สัมมนา: บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อไปร่วมการประชุมสัมมนา
ณ ต่างประเทศ จํานวน 9 ทุน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
1 รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ Consultative Group og International Agricultural
Research
2 ผศ.ดร. โชค มิเกล็ด
Livestock, Climate Change and the environment
3 ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
หลักสูตรร่วมนานาชาติ SAIWAM
4 ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม International Workshop on Contemporary
Environmental Matters in Mainland Southeat
Asia

ระยะเวลา
13 พ.ย. 52-12 พ.ย. 52
14 พ.ย. 52-20 พ.ย. 52
18 พ.ย. 52-22 พ.ย. 52
3 ธ.ค. 52-7 ธ.ค. 52
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
5 ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ
6
7
8
9

หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
โครงการนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ราย
แปลง
ผศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล Special Workshop on Citrus Production
รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน
Special Workshop on Citrus Production
Special Workshop on Citrus Production
รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
อ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หลักสูตรร่วมนานาชาติ SAIWAM

ระยะเวลา
6 ก.พ. 53-8 ก.พ. 53
12 พ.ค. 53-22 พ.ค. 53
14 พ.ค. 53-22 พ.ค. 53
14 พ.ค. 53-22 พ.ค. 53
15 มิ.ย. 53-19 มิ.ย. 53

4. ทุนเสนอผลงาน: บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ จํานวน 7 ทุน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี

2

อ.ดร. กมล งามสมสุข

3

รศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา

4

อ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

5
6

ผศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล
ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม

7

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม

หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
The 3rd International Meeting for the
Development of Integrated Pest Management
in Asia and Africa
Climate Change, Food Security, and Food
Safery: Economic, Social and Environmental
Implication
Effect of stranghter weight on muscle history
of swamp buffers
The 9 Wageningen International Conference
on Chain and Network Management
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดโนโลยีชีวภาพเกษตร
Sustainable Land Use in Rural Development in
Mountainous Regions of Southeast Asia
The 28 International Horticultural Congress

ระยะเวลา
6 ธ.ค. 52-10 ธ.ค. 52

14 ก.พ. 53-20 ก.พ. 53

3 พ.ค. 53-12 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53-28 พ.ค. 53
5 มิ.ย. 53-12 มิ.ย. 53
20 ก.ค. 53-24 ก.ค. 53
20 ส.ค. 53-29 ส.ค. 53

5. ทุนผู้เชี่ยวชาญ: บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ ณ ต่างประเทศ
จํานวน 7 ทุน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
ระยะเวลา
1 รศ.ดร. อดิศร กระแสชัย
บรรยายพิเศษด้านการเกษตร
4 ต.ค 52-9 ต.ค. 52
2 รศ.ดร. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ IPAAE
11 มี.ค. 53-22 มี.ค. 53
3 รศ.ดร. พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ Asian Rural Poverty and Agriculture 9 เม.ย. 53-11 เม.ย 53
Development
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
4 รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
5
6
7

หลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ
Assessing crop production, nutrient management,
climatic risk and environmental sustainability
ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม IPAAE
ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ
Asia Regional Biodiversity Conservation Program
and Winrock International
รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
Asia Reigonal Biodiversity Conservation
Program

ระยะเวลา
10 พ.ค. 53-19 พ.ค. 53
24 พ.ค. 53-29 พ.ค. 53
23 ก.ค. 53- 28 ก.ค. 53
24 ก.ค. 53- 27 ก.ค. 53

5. นักศึกษาต่างชาติ: คณะเกษตรศาสตร์มีนักศึกษาต่างชาติ จํานวน 21 คน แยกเป็นแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ประเทศ
1 Mr. Khemkham Hongphakdy Lao People’s Democratic
Republic
2 Mr. บุญจันทร์ มณีแสง
Lao People’s Democratic
Republic
3 Ms. KONGKEO INTHAVONG Lao People’s Democratic
Republic
4 Mr. พันธสิน คันธะวงศ์
Lao People’s Democratic
Republic
5 Mr. คําโก้ ธรรมวง
Lao People’s Democratic
Republic
6 Mr. NGUYEN SANG
Vietnam
7

Mr. DANH TRUNG VIET

Vietnam

8
9
10
11
12
13

Ms. EI EI CHO
Mrs. MARUFA SULTANA
Mr. MYINT MYINT KHAING
Mr. NGUYEN NGOC SON HAI
Ms. THEINT THEINT AUNG
Ms. YANG YANG XU

Myanmar
Bangladesh
Myanmar
Vietnam
Myanmar
China

สาขาวิชา
พืชไร่

หลักสูตร
ศึกษาหลักสูตรปกติ

ส่งเสริมการเกษตร

ศึกษาหลักสูตรปกติ

ส่งเสริมการเกษตร

ศึกษาหลักสูตรปกติ

พืชไร่

ศึกษาหลักสูตรปกติ

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศึกษาหลักสูตรปกติ

การเกษตรยัง่ ยืนและ
การจัดการลุม่ น้าํ แบบ
บูรณาการ
การเกษตรยัง่ ยืนและ
การจัดการลุม่ น้าํ แบบ
บูรณาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
ธุรกิจเกษตร

ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
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2. ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 Ms. NILAM WULANDARI
2

Ms. บุญมา เพ็งพระจันทร์

3

Ms. บุญมา เพ็งพระจันทร์

ประเทศ
Indonesia

สาขาวิชา
โรคพืช

Lao People’s Democratic พืชสวน
Republic
Japan
ปฐพีศาสตร์

หลักสูตร
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ

3. นักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 5 คน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 Ms. Fuki ISEKI

2

3

4

5

76

ชื่อโครงการ
หลักสูตรพิเศษระยะสั้น Kinki
Intensive Course Program
2010
Ms. Eri SEKIKAWA
หลักสูตรพิเศษระยะสั้น Kinki
Intensive Course Program
2010
Mr. Hidefumi NAKAHIGASHI หลักสูตรพิเศษระยะสั้น Kinki
Intensive Course Program
2010
Mr. Kentaro FUJIWARA
หลักสูตรพิเศษระยะสั้น Kinki
Intensive Course Program
2010
Mr. Hiroyuki KONEGAWA หลักสูตรพิเศษระยะสั้น Kinki
Intensive Course Program
2010
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