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การบริการวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2554 งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ ได้ดำ�เนินกิจกรรมวิจัยต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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ทุกท่าน ทางหน่วยงานฯ จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้สนใจ และผู้ใช้ข้อมูลบ้างไม่มากก็น้อย
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบายด้านการวิจัย
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทำ � วิ จ ั ย แก่ ค ณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์ พัฒนา และ
บูรณาการ
- มีผลการวิจัยของบุคคลากรทุกระดับ (ไม่น้อยกว่า 100 โครงการ / ปี)
- มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติม
- จัดประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานวิชาการในโอกาสต่าง ๆ
- มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย (Research Information System) และระบบติดตามและประเมินผลที่สมบูรณ์
- มีโครงการวิจยั ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งต่างประเทศ
- ผลงานวิจยั เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ตอบสนองตามความต้องการของสังคม ประเทศชาติ
- รวมกลุม่ วิจยั และมีหน่วยวิจยั เพือ่ ความเป็นเลิศ ด้านข้าวพืน้ เมือง ไม้ดอก ลำ�ไย โคขาวลำ�พูน ระบบเกษตร และเกษตรที่สูง
2. จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั เพือ่ ความเป็นเลิศเพิม่ เติม ทางด้านไม้ดอก ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลำ�พูน
3. ให้ศูนย์และสถานีวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทีส่ งู เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของอาหาร (Food Security & Food Safety) เกี่ยวกับ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- การลดการใช้สารเคมี
- ความยั่งยืนของพืชลุ่มน้ำ�
- พืชพลังงานทดแทน

เป้าหมายงานวิจัย
1. ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเผยแพร่ผลงานได้ในระดับ
สากล และมีความเป็นเลิศอย่างน้อย 1 ด้าน ทางระบบเกษตร เกษตรที่สูง ข้าวพื้นเมือง กาแฟ ลำ�ไย ไม้ดอก ผลิตผล
เกษตรปลอดภัย และโคขาวลำ�พูน
2. ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ ของคณะ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นศูนย์วจิ ยั
สาธิต และฝึกอบรมหลักของคณะ มีงบประมาณ การพัฒนา
ด้านกายภาพ จำ�นวนบุคลากรที่เข้าไปใช้บริการและผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น
4. คณะเกษตรศาสตร์มจี �ำ นวนโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการศึกษา และการวิจยั กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน จากในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

พันธกิจด้านการวิจัย
วิ จ ั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ เพื ่ อ ตอบสนองต่ อ
การเรี ย นการสอน และก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบัน
ที่มุ่งเน้นการวิจัย ใน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
1. สร้ า งที ม งานวิ จ ั ย ของคณะฯ ที ่ แ ข็ ง แกร่ ง เพื ่ อ ผลิ ต
ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถแข่งขันได้โดยความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์กับบัณฑิตศึกษา
2. จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอย่างบูรณาการ
ให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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หน้าที่หลักด้านการวิจัย
เป็ น หน่ ว ยงานกลาง ในการให้ บ ริ ก ารงานวิ จ ั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เพื ่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย และงานการเรี ย น
การสอนของคณะเกษตรศาสตร์ ต ลอดจนบริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ ก ั บ อาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้
1. หน่ ว ยบริการวิจัย
2. หน่ ว ยส่ งเสริมพัฒนาโครงการวิจัย และนั ก วิ จ ั ย
3. หน่ ว ยจั ดทำ� วารสาร
4. หน่ ว ยวิ เทศสัมพันธ์
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โครงสร้างหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
สำ�นักงานคณะ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริการวิจัย
- ธุรการ/ประสานงานวิจัย
- พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
- การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- บริหารงบประมาณ
เงินรายได้/โครงการวิจัย
- คัดกรองผลงานวิจัยเด่น
ของคณะฯ

หน่วยส่งเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย
- การพัฒนาหน่วยวิจัย
/โครงการวิจัย
- จัดหาอุปกรณ์เครืิ่องมือ
เพื่อการวิจัย
- แสวงหางบประมาณ
เพื่อการวิจัย
- พัฒนาบุคลากรสู่การเป็น
นักวิจัยทุกสาขาวิชา
- งานวิจัยสถาบัน

หน่วยจัดทำ�วารสาร

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

- วารสารเกษตร
ราย 4 เดือน
(กุมภาพันธ์,
มิถุนายน, ตุลาคม)

- วิเทศสัมพันธ์และฐานข้อมูล
- งานทุน ความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ
- อาคันตุกะสัมพันธ์
- ประชุม สัมมนา วิชาการ
นานาชาติ การฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศ
- งานความร่วมมือและพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ
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โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
นางสาววิไลพร ธรรมตา

หน่วยบริการวิจัย
- นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
- นายมานพ เปี้ยพรรณ์
- นายทวี จันทรมูล
- นางสาวนิตยา วงศ์ไชย*
- นางสาวสายฝน
วงค์สุวรรณ*
- นางสาวนพวรรณ
นุบุญมา*

หน่วยส่งเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย

หน่วยจัดทำ�วารสาร

- นางสาววิไลพร ธรรมตา

- นางสาวณัฏฐนันท์
ปารมี

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- นางภูษิตา คำ�ฝั้น

* บุคลากรสังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

5

6

รายงานประจำ�ปี 2554

คณะทำ�งานด้านการวิจัย

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธานคณะทำ �งาน

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
คณะทำ�งาน

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
คณะทำ �งาน

รศ.ดร.ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา
คณะทำ�งาน

รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
คณะทำ�งาน

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
คณะทำ �งาน

ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
คณะทำ �งาน

ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
คณะทำ �งาน

อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
คณะทำ�งาน

อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
คณะทำ�งาน

นางสาววิไลพร ธรรมตา
คณะทำ�งานและเลขานุการ

นางลาลิตยา นุ่มมี ศ รี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
คณะทำ�งาน

รายงานประจำ�ปี 2554

บุคลากรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

นางลาลิ ต ยา นุ่มมีศรี

นายมานพ เปี้ยพรรณ์

นายทวี จันทรมูล

นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ

นางสาวนิตยา วงศ์ไชย

นางสาวนพวรรณ นุบญุ มา

นางสาวณั ฏฐนันท์ ปารมี

นางภูษิตา คำ �ฝั้น

7
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ในปี 2554 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดำ�เนินการวิจัย จำ�นวน
164 โครงการ งบประมาณรวม 66,067,636.17 บาท
แหล่งทุน

จำ�นวนโครงการ
ภายในสถาบัน
36
   ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
12
   ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา และศูนย์วิจัย
24
ภายนอกสถาบัน
128
   ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
4
   ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
108
   ทุนวิจัยต่างประเทศ
6
   ทุนวิจัยเอกชน
10
รวม
164

งบประมาณ*** ร้อยละ(งบประมาณ)
10,010,186.87
15.15
9,107,012.19
13.79
903,174.68
1.36
56,057,449.30
84.85
11,684,133.14
17.68
41,267,273.46
62.47
830,136.45
1.26
2,275,906.25
3.44
66,067,636.17
100.00

*   เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
**  เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
*** งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย        
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

3.44%
1.26%

13.79%
1.36%

17.68%

62.47%

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*
ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน

รายงานประจำ�ปี 2554

ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
สำ�นักงานคณะ
รวม

จำ�นวนโครงการ
22
59
11
17
1
27
19
8
164

งบประมาณ* ร้อยละ(งบประมาณ)
5,961,598.80
9.02
38,190,891.17
57.81
3,206,488.52
4.86
5,521,934.70
8.36
22,710.62
0.03
9,481,123.31
14.35
2,195,532.01
3.31
1,487,357.04
2.26
66,067,636.17
100.00

* งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย (ตามสังกัดหัวหน้าโครงการ)       
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

3.31% 2.26%

9.02%

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำา
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
สำานักงานคณะ

14.35%

0.03%
8.36%

4.86%

57.81%

9
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2554
จำ�นวน : โครงการ

250

208

188

200

185

164

148

150
100
50
0

2550

2551

2552

2553

2554

ปีงบประมาณ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2554
จำ�นวน : บาท

125,000,000

108,013,770 117,587,693

101,658,584

100,000,000

70,467,542.35

75,000,000

66,067,636.17

50,000,000
25,000,000
-

2550

2551

2552

2553

2554 ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553, 2554 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย  

รายงานประจำ�ปี 2554
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2552 - 2554
จำ�นวน : โครงการ

140

125

120

108

100

100
80
60
40
20

18

16

10 9

0

7

2552

13

12 11 8

4

2553

12

24
6 10

4

ปีงบประมาณ

2554

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2552 - 2554
จำ�นวน : ล้านบาท

70.00

62.03

60.00
50.00

41.27

39.60

40.00
30.00
20.00
10.00
-

13.90
4.84
0.35

19.07
1.46

2552
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*
ทุนวิจัยตางประเทศ

15.17 13.02
1.812552
0.31 2553 25540.55
2553

9.11 11.68
0.90
2554

0.83 2.27
ปีงบประมาณ

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย
ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยเอกชน

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง  สกอ. สสส. ฯลฯ            
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553, 2554 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
             (ยกเว้นแต่งบประมาณในส่วนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้หารเฉลี่ย)
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กราฟแสดงจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2550 - 2554
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา และศูนย์วิจัย

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

โครงการ

25

20

20
15

โครงการ
30

18

25
12

10

12

10

24

20
15

10

11

2552

2553

10

5

5

0

0
2550

12

2551

2552

2553

10

10

10

9

2550

2554

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอื่น ๆ*

โครงการ

109

125

8

2551

119

125

100

6

4

50

2

25

0

108
100

75

4

2554

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

โครงการ
150

8

0
2550

โครงการ

30

27

26

28

25

2551

2552

2553

ทุนวิจัยต่างประเทศ

โครงการ

15

2553

13

6
6

4

5

2

0

0
2552

2553

2554

*  เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง  สกอ. สสส. ฯลฯ   
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

2554

ทุนวิจัยเอกชน
10
7

8

10

2551

2552

9

10
16

2550

2551

12

23

20

2550

2554

4

5

2550

2551

2552

2553

2554

รายงานประจำ�ปี 2554

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา และศูนย์วิจัย

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ล้านบาท

10.00

9.11

8.00
4.84

6.00
4.00

2.33

3.32
1.81

2.00
2550

ล้านบาท

2551

2552

2553

2554

13.37

14.16

13.90

15.17

11.68

10.00
5.00
2550

25.00

2551

2552

2553

24.37

0.35
2551

2552

0.90

0.31
2553

2554

65.58

72.85
62.03
41.27
39.60

2550

2551

2552

2553

2554

ทุนวิจัยเอกชน
2.27

2.00

19.07

1.50

13.02

15.00

3.05

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

ล้านบาท
2.50

23.57

20.00

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

ล้านบาท

2554

ทุนวิจัยต่างประเทศ

ล้านบาท

30.00

ล้านบาท
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.17
1.00
0.50
2550

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอื่น ๆ*

20.00
15.00

1.46

1.19

1.00

10.00
5.00

0.83

-

0.50

0.63

0.55

2550

2551

2552

13

2553

2554

2550

2551

2552

2553

2554

*  เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง  สกอ. สสส. ฯลฯ            
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553, 2554 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
             (ยกเว้นแต่งบประมาณในส่วนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้หารเฉลี่ย)
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2552-2554
จำ�นวน : โครงการ
65

70

59
55

60
50

38

40

30

30

23

19

20

12 13

10

17 18

8

2552

11

8

5

1

19

17

15 14

0

0

27

22

1

2553

ปีงบประมาณ

2554

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำา
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สำานักงานคณะ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2552-2554
จำ�นวน : ล้านบาท

50.00

43.72

38.19

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

32.14
21.08

15.32

11.99

6.71
0.00 1.64 1.19

13.27

12.34
5.42 4.83
0.09

2552
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

2553

1.68 0.69

5.96

3.215.52

9.48
0.02 2.19 1.49

2554

ปีงบประมาณ

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำา
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สำานักงานคณะ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553, 2554 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
             (ยกเว้นแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้หารเฉลี่ย)
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายงานประจำ�ปี 2554
กราฟแสดงจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2550-2554
ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

โครงการ

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ

50

90

40
31

30

38

35

20

15

0

0
2552

2553

2554

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

25

22

2552

2553

30
25

25

11

5

2554

30

18

20

10

15

17

10
5
0

0
2550

โครงการ

2551

2552

2553

2550

2554

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

21

20

2
1

1

1

2550

2551

2552

2553

12

2550

2554

2551

10
8

14

2552

8

8

2554

8

8

6

10

2553

สำ�นักงานคณะ

โครงการ

19
13

15
12

0

20

14

27

5

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

โครงการ

2554

10

0

0

2553

24

15

1

2552

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

โครงการ

25

1

2551

30

3

15

2551

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�

โครงการ

35

17

15

15

2550

30

19

20

59

30

10

2551

55

45
22

โครงการ

65

60
23

2550

76

73

75

5

4

5

2
0

0
2550

2551

2552

2553

2554

2550

2551

2552

2553

2554

15

16

รายงานประจำ�ปี 2554

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

ล้านบาท

25

60

21.08

20
15

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ล้านบาท

47.00

17.23

45
13.27

10.96

5.96
2551

2552

2553

2554

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ล้านบาท

35

15.32

3.21

-

ล้านบาท

2553

6.71
4.83

2550

0.05

2551

2552

2553

2554

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

ล้านบาท

17.75

15

0.04

5.52

-

20

0.09

0.08

12.41

11.99

12.34

10

9.48

0.03

5

0.02

0.02
0.00

0.00
2550

2551

2552

2553

2550

2554

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ล้านบาท

2.50

2.19

2.00

1.64

1.50

0.50

8.76

2

2554

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

0.10

2554

4

5.42

5
2552

2553

6

10

2551

2552

11.22

8

18.38

2550

2551

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�

ล้านบาท

10

15

1.00

2550

12

31.53

30

0.06

38.19

2550

20

32.14

15

-

25

43.72

30

10
5

43.54

1.68

3.50

2.00

1.17

2553

2554

2.91
2.05

1.50

0.60

2552

สำ�นักงานคณะ

ล้านบาท

3.00
2.50

2551

1.49

1.19

1.00

0.69

0.50

-

-

2550

2551

2552

2553

2554

2550

2551

2552

2553

2554

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553, 2554 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
             (ยกเว้นแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้หารเฉลี่ย)

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายได้จากโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ในปีงบประมาณ  2554  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จดั เก็บรายได้จากโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 4,886,137.60
บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 1,523,913.59 ส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 1,393,927.21 บาท
และส่วนของภาควิชา/ศูนย์ จำ�นวน 1,968,296.80 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
รวมจำ�นวนเงินทั้งหมด
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบำ�รุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)

Overhead
Charge*
1,074,594.59
1,183,800.20
70,399.40
29,412.00
40,987.40
357,726.00
104,285.00
26,086.50
227,354.50
200,240.98

พิเศษ ก.**
449,319.00
210,127.01
85,560.00
37,940.00
47,620.00
163,825.36
36,434.50
127,390.86

206,856.25

รวม (บาท)
1,523,913.59
1,393,927.21
155,959.40
67,352.00
88,607.40
521,551.36
140,719.50
26,086.50
354,745.36
407,097.23

164,842.98
35,398.00
205,773.40
11,550.00
173,347.67
1,500.00

206,856.25
491,517.74
-

371,699.23
35,398.00
205,773.40
11,550.00
664,865.41
1,500.00

3,278,887.24

1,607,205.36

4,886,137.60
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รายงานประจำ�ปี 2554

กราฟแสดงสัดส่วนการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ปีงบประมาณ 2554
คณะเกษตรศาสตร์
จำานวนเงิน
1,393,927.21 บาท
(31.19%)

ภาควิชา/ศูนย์วิจัย
จำานวนเงิน
1,968,296.80 บาท
(40.28%)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำานวนเงิน
1,523,913.59 บาท
(28.53)

กราฟแสดงสัดส่วนการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จำ�แนกตาม สาขาวิชา/ศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554

33.78%

0.08%
4.50%
3.42%
7.15%
1.33%
18.02%

0.59%
10.45%

1.80%

18.88%

สาขาวิชากีฏวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาพืชไร
สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

รายงานประจำ�ปี 2554

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ของคณะเกษตรศาสตร์ (รวมภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน) ปีงบประมาณ 2550 - 2554*

3,883,656.26
3,202,677.97

3,052,376.53

2552

2553

3,362,224.01

2,312,475.88

2550

2551

2554

หมายเหตุ : ไม่รวมส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ของคณะเกษตรศาสตร์ จำ�แนกตาม สาขาวิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2550 - 2554
จำ�นวน : บาท

1,750,000
1,500,000
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
0

2550
2551
คณะเกษตรศาสตร
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

2552

2553
2554
สาขาวิชากีฏวิทยา
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
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รายงานประจำ�ปี 2554

กราฟแสดงข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จำ�แนกตาม ภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2550 - 2554
1,800,000

คณะเกษตรศาสตร

บาท

1,528,480.09

1,200,000
900,000

400,000

1,577,631.56 1,568,021.15

1,500,000

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

บาท

290,441.60

300,000

1,393,927.21

1,059,858.26

222,486.62

169,338.00

200,000

600,000

155,959.40

100,000

300,000
0

113,309.40

0

2550

บาท

2551

2552

2553

2554

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

1,200,000

1,109,976.99

1,000,000

400,000

100,000

0

0

200,000

2553

2,000

150,000
106,056.32

900,000

บาท

2552

2553

2554

0.00

0.00

0.00

2550

2551

2552

100,000
664,865.41

40,000

209,679.98

261,811.64

150,000

207,366.49

0

20,000

2553

2554

81,232.24

80,000
60,000

450,000

0.00

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

บาท

719,215.28

600,000

300,000

2554

1,500.00

1,500

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

750,000

2553

บาท

0

0

2551

2552

500

50,000

2550

2551

1,000

131,925.00

100,000

2550

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

205,773.40

203,941.50

205,454.00

104,591.30

2554

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำา

บาท

250,000

2552

2554

242,683.30
176,234.47
125,614.60

200,000

200,000

2551

2553

407,097.23

300,000

521,551.36

472,819.72

2550

2552

400,000

713,038.50

600,000

2551

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และสงเสริมเผยแพรการเกษตร

บาท

500,000
755,885.63

800,000

2550

51,407.00
37,586.00

11,550.00
5,100.00

0

2550

2551

2552

2553

2554

2550

2551

2552

2553

2554

รายงานประจำ�ปี 2554

รายละเอียดโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
โครงการ

จำ�นวนโครงการ

แล้วเสร็จ

ยังไม่แล้วเสร็จ

102
62

52
52

50
10

164

104

60

โครงการวิจัยใหม่*
โครงการวิจัยเดิม

รวม

* อนุมัติในปีงบประมาณ 2554 (มีทั้งชื่อเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัติเป็นปีๆ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

แผนภูมิแสดงข้อมูลจำ�นวนโครงการวิจัยที่ดำ�เนินการ ปีงบประมาณ 2550 - 2554
จำ�นวนโครงการ

140
120
100
80
60
40
20
0

121
90

2550

103

98
84

2551

79

2552

โครงการวิจัยใหม

102
72 75

2553
โครงการวิจัยเดิม

62

2554

ปีงบประมาณ
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รายงานประจำ�ปี 2554

โครงการวิจัยใหม่ที่ดำ�เนินการในปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน 102 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการวิจยั ใหม่ทแ่ี ล้วเสร็จ จำ�นวน 52 โครงการ

6. จตุรงค์ พวงมณี, ชินกฤต สุวรรณคีรี, ระพีพงศ์
1. กรวรรณ ศรีงาม, พงศธร ธรรมถนอม. การศึกษา เกษตรสุนทร, แววจันทร์ พงค์จนั ตา. โครงการพัฒนาและขยายผล
องค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ การผลิตผักปลอดสารพิษ. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ (โครงการวิจัยรวบรวมองค์ เสริมสุขภาพ (สสส.).
7. จตุรงค์ พวงมณี. การศึกษาการผลิตมะเขือเทศ
ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนา ปลอดสารพิษ. เงินรายได้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร.
8. จตุรงค์ พวงมณี. การจัดทำ�แปลงเรียนรู้เกษตร.
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
2. เกวลิน คุณาศักดากุล, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว.      เงินรายได้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร.
9. จตุ ร งค์ พวงมณี . การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ยาย
การวิจยั และพัฒนาสารทุตยิ ภูมจิ ากเชือ้ แอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์
เพื่อควบคุมโรคทางใบของพืชตระกูลกะหล่ำ� และมะเขือเทศ สำ�หรับเกษตรกร. เงินรายได้ศนู ย์วจิ ยั เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางเกษตร.
10. จิ ร าพร กุ ล สาริ น , อภิ ว ั ฒ น์ ธี ร วุ ฒ ิ ก ุ ล รั ก ษ์ .
บนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
3. เกวลิน คุณาศักดากุล. การทดสอบประสิทธิภาพ การวิ จั ย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อ
ของสารเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราบางชนิดในการควบคุมโรคทาง หนอนใยผักบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต
ชีวภาพเพือ่ ทดแทนสารเคมีเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ). สถาบันวิจยั และ
ใบของข้าวโพด. บริษัท ดี.เอ.พี จำ�กัด.
4. เกวลิน คุณาศักดากุล. การวิจัยและพั ฒ นา พัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน).
11. จิ ร าพร กุ ล สาริ น . แนวทางการพั ฒ นาและ
ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
(โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน ยกระดั บ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ระสานงานวิ จั ย
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื ่ อ ชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เพื ่ อ ตอบสนองต่ อ
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษาในการพัฒนาชุมชน
(องค์การมหาชน).
5. กุศล ทองงาม. การศึกษาพฤติกรรมและความ ท้องถิ่น. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
12. ชินกฤต สุวรรณคีรี. แปลงเรียนรู้การจัดการไม้ผล
ต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผักปลอด
สารพิษและผักอินทรีย์. เงินรายได้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ปลอดภัยจากสารพิษ. เงินรายได้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร.
ทางเกษตร.
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13. ชิ น กฤต สุ ว รรณคี ร ี การจั ด การธาตุ อ าหาร           
ที่เหมาะสมในการผลิตกระเทียมอินทรีย์. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร.
14.     ชวลิต    กอสัมพันธ์.   การจัดการแปลงแบบประณีต
เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า
(ระยะที่ 2). มูลนิธิโครงการหลวง.
15. ชวลิต กอสัมพันธ์. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของชาพื้นเมืองในแปลงรวมพันธุ์ชาที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูง           
ขุนช่างเคี่ยน. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
16. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. โครงการจัดทำ�สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ำ�บนพื้นที่สูงใน 3 จังหวัด. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
17. ชูชาติ สันธทรัพย์, เกวลิน คุณาศักดากุล, นฤเทพ
เวชภิบาล. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำ�หรับการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ. บริษัท ดี.เอ.พี จำ�กัด.
18. ณัฐา โพธาภรณ์. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
บร็อคโคลี่ (Brassica oleracea L. var. italica Plenck)
เพื่อผลิตต้นอ่อน (sprouts) ที่มีสาร (sulforaphame sprout
production) ปีที่ 2. มูลนิธิโครงการหลวง.
19. ณั ฐ า โพธาภรณ์. โครงการความหลากหลาย
ของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำ�ริในโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ พระเทพ    
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี). งบประมาณแผ่นดิน.
20. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,            
ชุติมณฑน์ พลสงคราม, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม,
มนตรี จันทา. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
21. ดนัย บุณยเกียรติ. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อลดความสูญเสียของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72.
มูลนิธิโครงการหลวง.
22. ดนัย บุณยเกียรติ. การใช้สารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืชและสารเติมแต่งอาหารสำ�หรับการยืดอายุการ  
ปักแจกันดอกไม้ ปีที่ 2. มูลนิธิโครงการหลวง.
23. ดนัย บุณยเกียรติ. ผลของการดัดแปลงบรรยากาศ
ต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักตัดแต่งพร้อมบริโภค.
มูลนิธิโครงการหลวง.
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24. ดนั ย บุ ณ ยเกี ย รติ . การประเมิ น คุ ณ ภาพ  
ดั ช นี การสุกแก่และการหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ด้วย  
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี้. มูลนิธิโครงการหลวง.
25. ดำ�เนิน กาละดี, ประเทือง โชคประเสริฐ, ศันสนีย์
จำ�จด, แสงทิวา สุริยงค์. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพข้าวก่ำ�เพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำ�ไทย.    
งบประมาณแผ่นดิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
26. ถาวร สุ ภ าวงศ์ . รู ป แบบการปลู ก แบบหยอด
เมล็ดและพันธุ์กาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้.              
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
27. ถาวร อ่อนประไพ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เชิ ง พื ้ น ที ่ ส ำ� หรั บ งานวิ จ ั ย ของศู น ย์ ว ิ จ ั ย และฝึ ก อบรมที ่ ส ู ง .  
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
28. ถาวร อ่อนประไพ. การวางแผนการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมกับทรัพยากรทีด่ นิ สำ�หรับการเกษตรกรรมพืน้ ทีส่ งู .
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
29. ทัพไท หน่อสุวรรณ. การศึกษาและสำ�รวจลักษณะ
กองมูลไส้เดือนในกอข้าว. เงินรายได้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร.
30. นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ความหลากหลาย
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากงาขี้ม้อนของเกษตรกร            
ชนเผ่าที่แตกต่างกัน. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
31. นิธิ ไทยสันทัด, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์,
ประเสริฐ คำ�ออน, วราพงษ์ บุญมา. การป้องกันกำ�จัดมอดเจาะ
ผลกาแฟโดยชีววิธีในระดับเกษตรกร. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและ    
ฝึกอบรมที่สูง.
32. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์,
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
33. ประเสริฐ คำ�ออน, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร
สุภาวงศ์, วราพงษ์ บุญมา. การเจริญเติบโตและคุณภาพของ
กาแฟอาราบิ ก ้ า สายพั น ธุ ์ ต ้ า นทานโรคราสนิ ม . เงิ น รายได้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
34. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. การพัฒนากระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางเชิงพื้นที่
และการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศประเทศไทย.
START จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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35. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. การใช้เปลือกผลสดกาแฟ            
ที่ได้จากการแปรรูปโดยวิธีเปียกเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
โดยไส้เดือนดินสีแดง (pheretima peguana). เงินรายได้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
36. พิ ท ยา สรวมศิ ร ิ . การทดสอบสาธิ ต การจั ด
การสวนเพื ่ อ ผลิ ต ลิ ้ น จี ่ น อกฤดู บ นพื ้ น ที ่ ส ู ง . สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
37. มณีฉัตร นิกรพันธุ์, โชคชัย ไชยมงคล, ดนัย     
บุณยเกียรติ, วีณนั บัณฑิตย์. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์
พริ ก ลู ก ผสมเพื่ อ ผลิ ต น้ำ � พริ ก หนุ่ ม โดยใช้ ลั ก ษณะเกสรตั ว ผู้
เป็นหมันไซโตพลาสซึมและเครื่องหมายโมเลกุล. งบประมาณ
แผ่นดิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
38. เยาวลั ก ษณ์ จั น ทร์ บ าง, จิ ร าพร กุ ล สาริ น ,
มาลี ตั้งระเบียบ. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำ�จัดแมลงหวี่ขาว
ในการปลู ก มะเขื อ เทศและพริ ก กะเหรี่ ย งบนพื้ น ที่ สู ง
(โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
39. รุจ ศิริสัญลักษณ์. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน    
บนพื้นที่สูง ปีที่ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน).
40. วราพงษ์ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ์ , ถาวร     
สุภาวงศ์, ประเสริฐ คำ�ออน. การจัดการแปลงปลูกกาแฟ
อราบิ ก้ า โดยการใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ท ดแทนการใช้ ปุ๋ ย เคมี
เพื่ อ คุ ณ ภาพของกาแฟและความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โ ภค.
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
41. วราพงษ์ บุญมา. การผลิตกาแฟอินทรีย์ในระบบ
เกษตรป่าไม้ที่มีเมี่ยงเป็นพืชเด่น. มูลนิธิโครงการหลวง.
42. ศุ ภ มิ ต ร เมฆฉาย, พั ช ริ น ทร์ ครุ ฑ เมื อ ง.
การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสำ�หรับบ่งชี้
ลักษณะการสูญเสียน้ำ�ของเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า.
งบประมาณแผ่นดิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
43. สัญชัย จตุรสิทธา. คุณภาพซากและเนื้อของปลา
ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง.

44. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, กัญญรัตน์ พวกเจริญ,
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล. การใช้กากสบู่ดำ�จากขบวนการผลิต
ไบโอดีเซลเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีกและ
สุกร ปีที่ 2. งบประมาณแผ่นดิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
45. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. โครงการวิจัยและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสำ�หรับครัวเรือนเกษตรกร
บนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
46. สุนทร คำ�ยอง. การประเมินการฟื้นสภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้โดยการสำ �รวจความหลาก
หลายของชนิดพันธุ์ไม้ ดิน ลุ่มน้ำ�และบทบาทที่มีต่อการดูดซับ
สะสมคาร์บอนและธาตุอาหารที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน บริเวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดเชียงใหม่. งบประมาณแผ่นดิน.
47. โสระยา ร่วมรังษี. ผลของปัจจัยบางประการต่อ
การผลิตแซนเดอร์โซเนีย. มูลนิธิโครงการหลวง.
48. โสระยา ร่วมรังษี. ผลของสูตรสารละลายธาตุ
อาหารต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน.
บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด.
49. โสระยา ร่ ว มรั ง ษี . โครงการการใช้ ป ระโยชน์        
จากมะเกีย๋ งเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพและเครือ่ งสำ�อาง ภายใต้กรอบ
การใช้ประโยชน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก   
พระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพสธ.). งบประมาณแผ่นดิน.
50. อรรถชัย จินตะเวช. ระบบการผลิตของชุมชนที่สูง
บ้านขุนช่างเคี่ยน อ. เมือง จ. เชียงใหม่. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง.
51. อรวรรณ ฉัตรสีรงุ้ . การพัฒนาปุย๋ และวัสดุเพาะกล้า
ชีวภาพจากจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ในดินบนพืน้ ทีส่ งู (โครงการวิจัย
และพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบน
พื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
52. อังสนา อัครพิศาล. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์
ควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง
บนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ
เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน).
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9. ชูชาติ สันธทรัพย์. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
1.2 โครงการวิจัยใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำ�นวน
ปุ๋ยหมักโดยใช้ระยะเวลารวดเร็ว. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เอ็ม เอ็ม โอ
50 โครงการ
1. กรวรรณ ศรีงาม, จิรวัฒน์ พัสระ, ทรงเกียรติ
สุวรรณศิริกุล, ศุภฤกษ์ สายทอง, สัญชัย จตุรสิทธา. ผลของ
คุณลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค และ กรดอะมิโน
ของโคพื้นเมืองต่อคุณภาพเนื้อ (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่า
เพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ).
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
2. จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม. การพัฒนาระบบ
การจัดการพืชผักปลอดสารพิษ ตำ�บลแม่นาเติง และตำ�บล
ทุ่งยาว อำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
3. จิรวัฒน์ พัสระ. ประสิทธิภาพของการลดการผลิต
แก๊สมีเทนในโคเนื้อพันธุ์ขาวลำ�พูนด้วยการเสริมเมล็ดลำ�ไยผง.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
4. ชนากานต์ พรมอุทัย, ขวัญชนก ปฏิสนธิ์, พนมวัน
บุญช่วย, สิทธิชัย ลอดแก้ว. การเพิ่มปริมาณสังกะสีในเมล็ดข้าว
ระหว่างการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
5. ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, ประเสริฐ คำ�ออน,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วราพงษ์ บุญมา. การกำ�จัดมอดเจาะผล
กาแฟอราบิ ก้ า แบบผสมผสานเพื่ อ การผลิ ต กาแฟอิ น ทรี ย์ .
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่าย
ภาคเหนือ.
6. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, กุศล ทองงาม, บุศรา         
ลิ้มนิรันดร์กุล, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์.
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความมั่ น คงทางอาหารของครั ว เรื อ น
ในชนบทกับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่างๆ. สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
7. ชูชาติ สันธทรัพย์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ดรุณี
นาพรหม, สุธามาศ ณ น่าน. พัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการส่งออก. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.).
8. ชูชาติ สันธทรัพย์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การใช้
ของเสียจากการกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์.
THEVARAYA CO.,LTD.

เครื่องมือเกษตร.
10. ดรุณี นาพรหม, กรวรรณ ศรีงาม. การพัฒนา
ชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บ  
แบนท์เอสเส. สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
11. ดำ�เนิน กาละดี, ธิดารักษ์ แสงอรุณ, กรวรรณ  
ศรีงาม. ปริมาณของวิตามินอีในเมล็ดข้าวเหนียวก่�ำ และงาขีม้ อ้ น.
Eiselen-Foundation Ulm.
12. ดำ�เนิน กาละดี, ปณิตา บุญสิทธิ์, ศันสนีย์ จำ�จด.  
การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำ�พันธุกรรมเด่นชนิดใหม่ (ภายใต้กลุ่ม
คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิม่ ของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ). สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
13. ดำ�เนิน กาละดี, ประดิษฐ์ อุน่ ถิน่ , แสงทิวา สุรยิ งค์.
ความแตกต่างพันธุกรรมข้าวในการผลิตกาบาระหว่างพันธุข์ า้ วไร่
รวบรวมของมูลนิธโิ ครงการหลวง. Eiselen-Foundation Ulm.
14. ดำ�เนิน กาละดี, เยาวมาลย์ เขียวสะอาด, ศันสนีย์
จำ�จด. การคัดเลือกและประเมินลักษณะชั่วต้น ๆ เพื่อพันธุกรรม
ข้ า วไม่ ไ วต่ อ ช่ ว งแสงของลู ก ผสมระหว่ า งสายพั น ธุ์ ก้ า วหน้ า
ข้าวจ้าวก่�ำ ชัว่ ที่ 8 และข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1. Eiselen-Foundation
Ulm.
15. ถาวร อ่อนประไพ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์  
ยิ บ มั น ตะสิ ร ิ , วรวี ร ุ ก รณ์ วี ร ะจิ ต ต์ . การบู ร ณาการระบบ
สารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรทางเกษตร      
โดยชุมชน : นัยต่อการนำ�ไปสู่นโยบายสาธารณะ. สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
16. นริศ ยิม้ แย้ม, ถาวร สุภาวงศ์, สิทธิชยั ลอดแก้ว.
เชื้ อ ไมโคไรซ่ า ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการสะสมธาตุ
อาหารในต้นกล้ากาแฟ (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของ
การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
17. นริศ ยิ้มแย้ม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, อโณทัย
ศิรบรรจงกราน. การประเมินและคัดเลือกข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง
เหมยนอง และข้าวลูกผสมที่มีความทนทานต่อแมลงบั่วสำ�หรับ
ชุ ม ชนที ่ ส ู ง แบบมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ เกษตรกร. สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
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18. นันทิภัคค์ ฐาปนพงษ์วรกุล, กรวรรณ ศรีงาม.
การศึกษาความสามารถของเชื้อ endophytic actinomycetes,
Streptomyces sp. P-4 ในการสังเคราะห์สารกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของพืช และผลของการใช้เชื้อ P-4 ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกใน
ดินซึ่งมีการใช้สารกำ�จัดวัชพืช. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
19. บุ ศ รา ลิ ้ ม นิ ร ั น ดร์ ก ุ ล , ชมพู น ุ ช ชุ ม ภู ป ฏิ .           
การเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง บ้านปางแดงใน ตำ�บลเชียงดาว
อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. Eiselen-Foundation Ulm.
20. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พัทธ์ธีรา ศรีสวรรยา.          
การจั ด การแปรรู ป ลำ � ไยของเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
บ้านสันป่าเหียง เพือ่ ให้ได้มาตรฐานอาหารและยา ตำ�บลมะเขือแจ้
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน. Eiselen-Foundation Ulm.
21. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ.
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการทำ � วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ
ชุ ม ชนแก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ก ารเกษตร.
เงินรายได้ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร.
22. บุ ศ รา ลิ ้ ม นิ ร ั น ดร์ ก ุ ล , พฤกษ์ ยิ บ มั น ตะสิ ร ิ
โครงการแผนงานสร้ า งเสริ ม สมรรถนะการทำ � งานวิ จั ย
ด้านเกษตรยั่งยืน สำ�หรับนักวิชาการเกษตร.
23. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ,
พรสิริ สืบพงษ์สังข์. ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญา
ในจังหวัดเชียงใหม่และลำ�พูน : ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย
ความเชื่อมโยงต่อนโยบายสาธารณะ. แผนงานสร้างเสริม
การเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี (TUHPP).
24. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ชนากานต์ พรมอุทัย,
สิทธิชยั ลอดแก้ว. เพิม่ คุณภาพข้าวไทยด้วยการจัดการธาตุอาหาร
(ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืช
และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ). สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
25. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, สายสมร ลำ � ยอง,
ศันสนีย์ จำ�จด, สมจิตร อยู่เป็นสุข, นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงาน.
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
26. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. The Harvestplus
Zinc Fertilizer Project (Phase II). Harvestpus
Consortium.

27. ปณิตา บุญสิทธิ์. ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซี่ ย มที่ มี ต่ อ ปริ ม าณสารแกมม่ า ออไรซานอล
ในเมล็ดข้าวเหนียวดำ�พื้นเมือง. Eiselen-Foundation Ulm.
28. ปิ ย ะวรรณ สุ ท ธิ ป ระพั น ธ์ . ความหลากหลาย            
ของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ. EiselenFoundation Ulm.
29. พั ฒ นา เจี ย รวิ ร ิ ย ะพั น ธ์ , ธรรมศาสตร์
พิชยศาสตร์พงศ์, วรรวิไล จุลพันธ์, องอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล.
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและระบบการตลาดของข้าว
อินทรีย์และข้าวก่ำ�  (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการ
ผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
30. พิทยา สรวมศิริ, ฉันทรี จารุปาณฑุ, ชูชาติ  
สันธทรัพย์, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, สมบัติ ศรีชูวงศ์, อรวรรณ
ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล, จิราพร กุลสาริน, กรวรรณ ศรีงาม,
ดรุณี นาพรหม, ไสว บูรณพานิชพันธุ,์ เกวลิน คุณาศักดากุล,
เยาวลั ก ษณ์ จั น ทร์ บ าง. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ อำ�เภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า.
กรมการค้าต่างประเทศ.
31. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์,
ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์. การเพิ่มจำ�นวน
ลูกสุกรเพศเมีย โดยการผสมเทียมด้วยน้ำ�เชื้อที่ผ่านการคัดเพศ.
บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด.
32. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ศุภมิตร เมฆฉาย.       
การประยุกต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิตน้ำ�เชื้อ
คัดเพศสำ�หรับโคขาวลำ�พูน   (ภายใต้กลุม่ คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิม่ ของ
การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
33. รัชดาวรรณ ชีวังกูร, ชนากานต์ พรมอุทัย, นริศ
ยิ้มแย้ม. การศึกษาโรคที่เกิดกับข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
34. รำ�ไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย, พัชนี สุวรรณวิศลกิจ.
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของกาแฟอราบิ ก้ า ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่ม
ของการผลิ ต และแปรรู ป พื ช และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ).
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

รายงานประจำ�ปี 2554

35. รุจ ศิริสัญลักษณ์, ตะวัน ห่างสูงเนิน. การศึกษา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวอินทรีย์ : กรณีศึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำ�แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่าย
ภาคเหนือ.
36. วรรณพร ทะพิงค์แก. การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปส
จากเชื้ออาเคียชอบเค็มร่วมกับน้ำ�มันที่ประกอบด้วยกรดไขมัน     
สายยาวปานกลางเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์
กระเพาะเดี่ยว. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
37. วราพงษ์ บุ ญ มา, ชวลิ ต กอสั ม พั น ธ์ , ถาวร
สุภาวงศ์, ประเสริฐ คำ�ออน. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่า
เพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ).
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
38. วีณัน บัณฑิตย์, ดำ�เนิน กาละดี. การพัฒนา
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวก่�ำ
(ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืช
และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ). สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
39. ศันสนีย์ จำ�จด, ดำ�เนิน กาละดี. การใช้เครือ่ งหมาย
โมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่�ำ พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงพันธุ์ (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิต
และแปรรู ป พื ช และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ). สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
40. ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, โชคชัย
ไชยมงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ปณิตา บุญสิทธิ์. การศึกษาการใช้
ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ�สูตร 10-5-5 และ 3-9-9 ต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิ ต และการลดต้ น ทุ น ของการใช้ ปุ๋ ย ในถั่ ว เหลื อ งฝั ก สด
แตงโม กระเทียม กะหล่ำ�ปลี พริกหนุ่ม และมะเขือเทศ.
บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำ�กัด.
41. ศิวาพร ธรรมดี, ดวงกมลวรรณ กบกันทา.       
ผลของการทำ� Seed Priming กับเมล็ดแตงกวาต่อการงอกและ
กิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด. Eiselen-Foundation Ulm.
42. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, หนึ่งฤทัย บุญมาลา,
สุชาดา เวียรศิลป์. การยกระดับคุณภาพเมล็ดพอกของข้าวโพดหวาน
ด้วยการใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์. Eiselen-Foundation Ulm.
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43. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. สิริมล ขันแก้ว,
สุชาดา เวียรศิลป์. การเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล. Eiselen-Foundation Ulm.
44. สรัญยา วัลยะเสวี,วาสนา สิทธิเวช. การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนไมซีส ในการควบคุมโรคถอด
ฝักดาบของข้าว. Eiselen-Foundation Ulm.
45. สัญชัย จตุรสิทธา, เทอดชัย เวียรศิลป์, เสาวลักษณ์
แย้มหมื่นอาจ. มูลค่าเพิ่มของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน
โดยการเพิ ่ ม ความน่ า รั บ ประทาน ด้ ว ยการฉี ด สารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของ
การผลิ ต และแปรรู ป พื ช และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ).
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
46. สุนทร คำ�ยอง, ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว, ตฤณ         
เสรเมธากุล. การประเมินความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก
และการทดแทนของพืชในป่าปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินบริเวณเหมือง
ลิกไนต์แม่เมาะ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
47. สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต, เกวลิน คุณาศักดากุล,
บุณรดา ไชยกันทา, พรรัตน์ ศิริคำ�, พัชรินทร์ ครุฑเมือง,             
สมศักดิ์ จีรัตน์. โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลำ�ไยชีวภาพ          
ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
(ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืช
และสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ). สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
48. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, อภิชาติ ศรีภัย.
การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
หยาบสำ�หรับโคขาวลำ�พูน. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
49. แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สุชาดา
เวียรศิลป์. โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
และแนวทางการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเมล็ ด (โครงการวิ จ ั ย และ
พัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป). สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
50. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, มัตติกา พนมธรนิจกุล,        
ระวิน สืบค้า, ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์. การขยายผลวิธีปลูก
พื ช เชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ บบบู ร ณาการและการให้ น้ำ � ไม้ ผ ลแบบหยด
เพื่อเกษตรน้ำ�ฝนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง. สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ.
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โครงการวิจัยเดิมที่ดำ�เนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน 62 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการวิจัยเดิมที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน
8. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทลักษณ์ ติยายน, รณรงค์
อินทุภูติ. การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ก ล้ ว ยไม้ ป ่ า ในสภาพปลอดเชื ้ อ .        
52 โครงการ
1. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์
เรืองสะอาด. โครงการประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
2. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์  
เรืองสะอาด. โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในพื ้ น ที ่ โ ครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
3. กรวรรณ ศรีงาม, ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี   
นาพรหม. การพัฒนาวิธีการสกัดและตรวจวัดปริมาณฮอร์โมน
พืชในน้ำ�หมักชีวภาพ โดยเทคนิคโครมาโตกราฟิของเหลว
แบบสมรรถะสูงและเทคนิคอิมมูโนแอสเส. ทุนพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
4. กุศล ทองงาม, จตุรงค์ พวงมณี. การประเมิน
ศักยภาพพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีทางเลือกในระบบข้าวอินทรีย์.
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่าย
ภาคเหนือ.
5. จริ ย า วิสิทธิ์พานิช, เกวลิน คุณาศั ก ดากุ ล ,
ประนอม ใจอ้าย, อัญชัญ ชมพูพวง. การจัดการปลูกพริกพิโรธ
ที่เหมาะสมสำ�หรับเกษตรกรในภาคเหนือ: จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ
(พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก) เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน). สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
6. จริยา วิสิทธิ์พานิช, คำ�ปัน นพพันธุ์, ชาตรี สิทธิกุล,
ชูชาติ สันธทรัพย์, อิทธิสุนทร นันทกิจ. การพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก. สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
7. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทนา สุวรรณธาดา, รณรงค์
อินทุภตู .ิ การศึกษาการขยายพันธุก์ ล้วยไม้ปา่ ในสภาพปลอดเชือ้ .
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ.
9. จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศรีวรรณ
ต้นนาค, ศิวาพร ธรรมดี. ความหลากหลายของพืชพรรณ      
ในป่ า ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามแนวพระราชดำ � ริ ใ นศู น ย์ ศึ ก ษา         
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ. สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
10. ฉั น ทลั ก ษณ์ ติ ย ายน, ศิ ว าพร ธรรมดี .                   
การสำ � รวจประชากรว่ า นจู ง นางในพื ้ น ที ่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ขุนแม่กวง (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจยั ใหม่ (วท.) ประจำ�ปี 2552).
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี.
11. ชนนิกานต์ แก้วเทพ, พิกุลทอง เทพลิขิตกุล.             
การบริ ห ารงบประมาณตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กรณีศกี ษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (ในปี 2553). เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
12. ชนากานต์ พรมอุทัย. Improving iron density
in rice based diets by fortifying parboiled rice. Inernational Foundation for Science (IFS).
13. ชวลิต กอสัมพันธ์, นิธิ ไทยสันทัด, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง, วราพงษ์ บุญมา. การใช้ผลิตภัณฑ์และสารสกัด
จากพืชท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำ�จัดมอดเจาะผลกาแฟ. สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ.
14. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, แจ่มจันทร์ มีบุญ. Diversity,
distribution and genetic variation of Mycosphaerella and
its anamorphs in Thailand. Inernational Foundation for
Science (IFS).
15. โชค มิเกล็ด, จิรวัฒน์ พัสระ, ณัฐพล จงกสิกจิ , วิสูตร
ศิริณุพงษานันท์, สัญชัย จตุรสิทธา. การใช้กากมันสำ�ปะหลัง
แห้งเหลือทิ้งจากการผลิตทานอลเป็นอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุน
การเลี้ยงโคขุน. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ.
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16. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, สมศักดิ์ จีรัตน์. การศึกษา
ความเป็นไปได้ของพืชดูดของแข็งละลายได้ในน้ำ�เสียโรงงาน
ดองพืชของระบบบ่อบำ�บัดแบบพึงประดิษฐ์. สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
17. ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์ , สุ ร พล เศรษฐบุ ต ร.
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัย
สำ�หรับถั่วเหลืองเมล็ด และกากถั่วเหลือง. สำ�นักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
18. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, แสงทิวา สุริยงค์. การผลิต
พืชไร่ ภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย.์ เงินรายได้ภาควิชาพืชไร่.
19. ทัพไท หน่อสุวรรณ, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์ พวงมณี,
จรูญ จักรมุณี, สิทธิชัย ลอดแก้ว. การจัดการไนโตรเจนโดย           
ใช้โสนออัฟริกันในระยะเวลาสร้างส่วนสืบพันธุ์ในระบบการผลิต
ข้าวอินทรีย.์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครือข่ายภาคเหนือ.
20. ทัพไท หน่อสุวรรณ, แววจันทร์ พงค์จนั ตา, กุหลาบ
อุตสุข, จตุรงค์ พวงมณี, ระพีพงศ์ เกษตรสุนทร. การเปรียบ
เทียบวิธีควบคุมกำ�จัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองฝักสดโดย วิธีกล และ
วิธีใช้สารเคมีตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice).
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
21. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, ธีรนุช เจริญกิจ, นพพล
เล็กสวัสดิ์, บุณรดา ไชยกันทา, พัชรินทร์ ปลุกเสก, โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรลำ�ไยเชิงลึก. สำ�นักงานพัฒนา          
การวิจัยการเกษตร (สวก.).
22. นริศ ยิม้ แย้ม, สิทธิชยั ลอดแก้ว, อุทมุ พร ไชยวงษ์.
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของพื ช ในระบบไร่ ห มุ น เวี ย นของเกษตรกรเผ่ า กะเหรี ่ ย ง
เขตอำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน.
23. นิธิ ไทยสันทัด, ชวลิต กอสัมพันธ์. การใช้เชื้อ
จุลินทรีย์ป้องกันกำ�จัดมอดเจาะผลกาแฟ. สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ.
24. บุ ศ รา ลิ ้ ม นิ ร ั น ดร์ ก ุ ล , พฤกษ์ ยิ บ มั น ตะสิ ร ิ .
นวั ต กรรมทางเกษตรที่สนับสนุนระบบผลิตข้าวอินทรี ย์ ข อง
เกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ.
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25. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. Linking rice biodiversity conservation & utillzation and value chains : The
case study of organic rice in Thailand. DGIS-Thailand.
26. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์.
การพัฒนาตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      สังคม      ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระยะที่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
27. เบญจพรรณ เอกะสิ ง ห์ , เมธี เอกะสิ ง ห์ .
ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจจั ด สรรที่ ดิ น เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ
การเกษตร. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
28. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, ธนียา เจติยานุกรกุล,  
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, เอกสิทธิ์ รอดอยู่. โครงการศึกษาความ
เป็ น ไปได้ ข องการปลู ก พื ช น้ำ � มั น และพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต
พลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ
ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม). กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
29. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. แนวทางการใช้ประโยชน์
จากเยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด ที่ เ ป็ น สิ่ ง เหลื อ ทิ้ ง จากการผลิ ต กาแฟคั่ ว .
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
30. พิทยา สรวมศิริ, J.N. Wiinsche, Sybille
Neidhart, กรวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย.
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบ
ปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำ�ไย ลิ้นจี่ และมะม่วง
นอกฤดู (ปีที่ 1). สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
31. พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ 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, อำ�พรรณ พรมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสดไทย
ไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA). กรมการค้าต่างประเทศ.
32. พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, กานต์                  
คงบรรทัด, เกวลิน คุณาศักดากุล, จำ�นงค์ อุทัยบุตร, จิราพร  
กุลสาริน, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี
นาพรหม, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์,
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เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วิลาวัลย์ คำ�ปวน, สมบัติ ศรีชูวงศ์,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล,
อำ�พรรณ พรมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ของเกษตรกร  
ผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า.
สำ � นั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการค้ า กรมการค้ า ต่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์.
33. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ไพฑูรย์ รอดวินิจ, รุจ
ศิริสัญลักษณ์, วิศรา ไชยสาลี. การพัฒนาระบบการเลี้ยงโค                 
ฟรี บ ราห์ ส ำ� หรั บ เกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนื อ : กรณี
ศึกษาสวนแสงประทีป อำ�เภอเวียงสา จังหวัดน่าน. สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
34. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, สราวุธ ฉายประสาท,
รังสรรค์ พาลพ่าย, วิวฒั น์ พัฒนาวงศ์, ศิวชั สังข์ศรีทวงษ์,
ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรยี ร์ ตั น์ สำ�เร็จประสงค์, อรประไพ คชนันทน์,   
อรวรรณ หิมานันโต. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำ�เชื้อ
โคนมแยกเพศเพือ่ ใช้ในการผสมเทียม. สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (สวก.).
35. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน, มาลี
ตั้งระเบียบ. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำ�จัดแมลงหวี่ขาว
จากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สำ�หรับการปลูกมะเขือ
เทศและพริกกระเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนา
ปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
36. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ชวลิต กอสัมพันธ์,
ประเสริฐ คำ�ออน. ชีววิทยาของมอดเจาะผลกาแฟและพืชอาศัย
อื่นๆ. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครือข่ายภาคเหนือ.
37. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. โครงการความต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลงของหนอนใยผัก. บริษัทซินเจนทา.
38. รุจ ศิริสัญลักษณ์, ลักษมี วรชัย. โครงการศึกษา
วิจยั เพือ่ พัฒนาทรัพย์สนิ ทางภูมปิ ญั ญาและทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง ปีที่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
39. วีณัน บัณฑิตย์. การบ่งชี้เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ
ที่แสดงออกในกล้วยไม้ดินโดยวิธีดีดีอาร์ทีพีซีอาร์. ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร สำ�นักพัฒนาบัณฑิตและวิจยั

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
40. ศิวาพร ธรรมดี, กฤษฎา หงส์ทอง, สัญญา         
แวดภา, โสระยา ร่วมรังษี. อิทธิพลของระดับความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น
ในระบบวัสดุปลูกไร้ดิน. มูลนิธิโครงการหลวง.
41. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. การประยุกต์ใช้ความ
ร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับวิธีการอบด้วยลมร้อนในข้าว
กาบาและข้าวมอลต์ เพือ่ ลดการปนเปือ้ นจุลนิ ทรียใ์ นวัตถุดบิ และ
ลดระยะเวลาในการอบแห้งหลังการเก็บเกี่ยว. ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
42. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. การพัฒนาพื้นฐาน
กระบวนการและเทคนิควิธีการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ
เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสและแมลงวันผลไม้ของมะม่วง
หลังการเก็บเกี่ยว. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
43. สมศักดิ์ จีรัตน์, อำ�พรรณ พรมศิริ. การผลิตปุ๋ย
หมักจากวัสดุปลูกเหลือใช้และเศษผักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อย
สลายเซลลูโลสที่มีความสามารถสูงในการต่อต้านเชื้อสาเหตุ
โรคพืชและใช้ประโยชน์เพื่อลดการเกิดโรคสำ�หรับการผลิตไหล      
สตรอเบอรี.่ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครือข่ายภาคเหนือ.
44. สรัญยา วัลยะเสวี. Biodiversity of soil
actinomycetes isolated from natural forests and their
potential in controlling chilli anthracnose. ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำ�นักพัฒนาบัณฑิตและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
45. สรัญยา วัลยะเสวี. Phylogenetic relationship
and biological activities of soil chitinolytic actinomycetes
in controlling mango anthracnose. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี ช ี ว ภาพเกษตร สำ � นั ก พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต และวิ จ ั ย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
46. สัญชัย จตุรสิทธา, อภิรักษ์ เพียรมงคล, อำ�นวย
เลี้ยวธารากุล. คุณภาพเนื้อ กลิ่น และรสชาติของไก่ประดู่ห่างดำ�
เชียงใหม่ 1. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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3. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. ความหลากหลายของสายพันธุ์
และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งที่พบในเขต
ภาคเหนือของไทย. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
4. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, ธัญญา คันธา. การพัฒนาพันธุ์
และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวาน. เอกชน.
5. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. การพัฒนาพันธุ์และการเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. เอกชน.
6. เบญจวรรณ ฤกษ์ เ กษม. ข้ า วไทยสู ้ โ ลกร้ อ น.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
7. พิทยา  สรวมศิร,ิ สมบัต  ิ ศรีชวู งศ์, ชูชาติ สันธทรัพย์,
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา  อัครพิศาล, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล,
เกวลิน คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
ดรุณี นาพรม, โสระยา ร่วมรังษี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ณัฐา
โพธาภรณ์, ธนะชัย พันธุ์เกษมสุข, กรวรรณ ศรีงาม, พรชัย
เหลืองอาภาพงษ์, กานต์ คงบรรทัด, โชคชัย ไชยมงคล. โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม
สายน้ำ�ผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2. กรมการค้าต่างประเทศ.
8. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. การจัดการลุ่มน้ำ�อย่าง         
มีส่วนร่วม อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. Finland Futures
Research Centre and University of California at Berkeley.
9. อรรถชัย จินตะเวช. การสนับสนุนงานวิจัยระดับ
ปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริม
งานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1. สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
10. อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, เยาวเรศ
เชาวนพูนผล. ประสิทธิภาพตลาดเกษตรและกำ�ไรต่อเกษตรกร:
1.2 โครงการวิจัยเดิมที่ดำ�เนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำ�นวน การส่ ง ผ่ า นราคาที่ ส มมาตรของสิ น ค้ า เกษตรที่ สำ � คั ญ ของ
ประเทศไทย. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
10 โครงการ
1. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, สรารัตน์ มนต์ขลัง. การศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ราแป้ ง ในไทรป์
Phyllactineae (คปก.). สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
2. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. ความหลากหลายของสายพันธุ์
และความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella
และเชือ้ รากลุม่ ใกล้เคียงในภาคเหนือของไทย. สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
47. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, สุพรรณ
ปัญญาฟู, องอาจ ส่องสี. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพจากมู ล สั ต ว์ สำ � หรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นของเกษตรกร
ต.สันปูนเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
48. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. การกำ�จัดโฮโดรเจนซัลไฟด์
และคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากก๊ า ซชี ว ภาพสำ� หรั บ ให้ ใ นชุ ม ชน.
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่าย
ภาคเหนือ.
49. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. การเลี้ยงหมูหลุมร่วมกับ   
การผลิตปุ๋ยหมัก. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.).
50. แสงทิวา สุรยิ งค์, กรวรรณ ศรีงาม, ดำ�เนิน กาละดี.
ผลของกระบวนการแช่และกระบวนงอกต่อปริมาณสารแกมมา
อะมิโนบิวเทอริกเอซิด แอนโทไซยานิน และคุณสมบัติการต้าน
อนุมลู อิสระในเมล็ดข้าวก่�ำ พันธุพ์ น้ื เมือง. ทุนพัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
51. อรรถชัย จินตะเวช. Climate Change in Southeast
Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and
Adaptation on Rice Production and Water Resource.
Asia-Pacific Network for Global Change Research
(APN).
52. อารี วิบูลย์พงศ์, กาญจนา โชคถาวร, ทรงศักดิ์
ศรี บ ุ ญ จิ ต ต์ , เยาวเรศ เชาวนพู น ผล. โครงการเครื ่ อ งมื อ         
การเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ 21
จังหวัด. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติ
การตีพิมพ์
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

รวม

ปี 2551
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2552
จำ�นวน
ร้อยละ

ปี 2553
จำ�นวน
ร้อยละ

85
38

69.10
30.90

111
47

70.25
29.75

91
52

63.64
36.36

123

100

158

100

143

100

หมายเหตุ : ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ จำ�นวน 91 เรื่อง ดังนี้

1. Khemkham Hongphakdy, เบญจวรรณ         
ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำ�จด. การตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจน
ของประชากรชั่วที่ 4 ของคู่ผสมรวมระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง
(เมืองงา) และพันธุ์ปรับปรุง (ท่าดอกคำ�  7) ของ ส.ป.ป. ลาว.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 17-22.
2. กฤติพงษ์ ไพบูลย์สมบัติ, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข.
ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มพันธุ์
สายน้�ำ ผึง้ . วารสารเกษตร. ปีท  ่ี 26 ฉบับที่ 1 หน้า 35-42 (2553).
3. กฤษฎา หงษ์ทอง, ศิวาพร ธรรมดี. ผลของความ
เข้ ม ข้ น ของธาตุ อ าหารต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของ
แตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีท่ี 41 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) ก.ย.-ธ.ค. 2553 หน้า 213-216.
4. กัณนิกา บรรยาย, โสระยา ร่วมรังษี, ณัฐา โพธาภรณ์.
ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อปริมาณธาตุอาหาร
และการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร.
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า  43-50.
5. กุ ล ธิ ด า ไชยสถิ ต วานิ ช , Wolfgang Lucke,          
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา
สุริยงค์, สุชาดา เวียรศิลป์. ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุในการ
กำ�จัดเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ติดมากับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 341344 (2553).
6. กุลวิชญ์ พานิชกุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, พรชัย
ราชตนะพั น ธุ ์ . ผลของชนิ ด วั ส ดุ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละปริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์การเจริญเติบโต และการทำ�ลายของด้วงงวง
ข้าว (Sitophilus oryzae L.) ในข้าวสารพันธุข์ าวดอกมะลิ 105.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 215-218
(2553).
7. กุศล ทองงาม, จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข.
ผลเชิงเศรษฐกิจของการผสมผสานผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ
ในระบบการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช: กรณีศึกษา
กลุ่มแม่วาง อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่. ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม. หน้า 265-276 (2553).

8. กุศล ทองงาม, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เบญจพรรณ
เอกะสิงห์, ประภัสสรพันธ์ สมพงษ์, กมลพันธ์ เกิดมั่น. ผลิตภาพ
การใช้น้ำ�เพื่อการเกษตรในระบบการผลิตพืชสำ�คัญของจังหวัด
ลำ�พูน. ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ระบบเกษตรเพื ่ อ ความสมดุ ล ของชี ว ิ ต และสิ ่ ง แวดล้ อ ม.
หน้า 302-316 (2553).
9. เกษมณี ทันใจ, มณีฉัตร นิกรพันธุ์. ความเสถียร
ของพันธุกรรมรักษาเพศผูเ้ ป็นหมันของพริกเผ็ด. วารสารเกษตร.
ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 85-92.
10. คณาธิป  คำ�วัง, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. ปัจจัย
ที่มีผลต่อการผลิตลำ�ไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 155-162.
11. จริญญา ปัญญาแก้ว, ดรุณี นาพรหม. ผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการออกดอกนอกฤดู และ
คุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำ�ผึ้ง. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับ
พิเศษ พ.ย. 53 หน้า 117-126.
12. จักรพงศ์ จันทวงศ์, ณัฐา โพธาภรณ์, อรวรรณ
ฉัตรสีรุ้ง. ผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายของราเอนโดไฟท์
ในรากกล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่
1 หน้า 35-42.
13. จารุวรรณ คนมี, สุวิชัย โรจนเสถียร, ฉัตรโชติ
ทิตาราม, จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์, เพพาย พงศ์เพียจันทร์,
นุชรินทร์ ศงสะเสน. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางเพศ
และระดับเมตาบอไลต์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเมตา
บอไลต์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนในอุจจาระของหมาในเพศเมีย
ที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. ปีที่ : 8  
ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 105-125 ปี พ.ศ. : 2553.
14. จิ ต ติ ก าญจน์ สมพงศ์ น วกิ จ , ณั ฐ พล จงกสิ ก ิ จ .
ดัชนีการคัดเลือกสำ�หรับโคนมในอำ�เภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า
191-198.
15. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
การจัดการน้ำ�และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบชลประทาน
แบบท่อพีวีซีและระบบสปริงเกลอร์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงใน
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พื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่ศึก จังหวัดเชียงใหม่. ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุล
ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม. หน้า 370-381 (2553).
16. จุฬาวรรณ วัฒนศรีส่ง, โสระยา ร่วมรังษี, ณัฐา
โพธาภรณ์. ผลของช่วงเวลาการให้สภาพวันสัน้ ร่วมกับอุณหภูมติ �ำ่
ต่อการออกดอกของกล้วยไม้ช้างเผือก. วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร. ปีท่ี : 27 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 11-19 ปี พ.ศ. 2553.
17. เจนจิ ร า หม่ อ งอ้ น , เบญจวรรณ ฤกษ์ เ กษม.
ผลของธาตุ ส ั ง กะสี ต ่ อ ความทนทานสภาพเหล็ ก เป็ น พิ ษ
ในต้นกล้าข้าว. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53
หน้า 43-50.
18. เจษฎา จงใจดี , สิ ท ธิ ช ั ย ลอดแก้ ว , สาวิ ก า       
กอนแสง, ศันศนีย์ จำ�จด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. ผลของ
อุณหภูมิสูงต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิใน
พันธุ์ข้าวไทย. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53
หน้า 29-36.
19. ชฎาพร แก้วปู่วัตร์, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, ชวลิต
กอสัมพันธ์, บัณฑูรย์ วาฤทธิ์, ประวิตร พุทธานนท์. การจำ�แนก
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของชาพื้ น เมื อ งที่ เ ก็ บ รวบรวม
ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน. วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร. ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 20-30
ปี พ.ศ. 2553.
20. ชมัยพร อนุวงศ์, โสระยา ร่วมรังษี. ผลของระดับ
แคลเซี ย มและแมกนิ เ ซี ย มต่ อ การเจริ ญ เติ ม โตของแวนดา
สันทรายบลู. วารสารเกษตร. ปีท่ี 26 ฉบับที่ 2 หน้า 157-162.
21. ชลิดา เล็กสมบูรณ์, อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์,
ปริญญา จันทรศรี, ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง. การใช้ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และเทคนิค Polymerase Chain Reaction ใน
การจำ�แนกเชื้อ Phytophthora capsici. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีท่ี : 41 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 193-202 ปี พ.ศ.  2553.
22. ชวลิต กอสัมพันธ์, วราพงษ์ บุญมา, กรวรรณ
ศรีงาม. ความหลากหลายของชาพื้นเมืองบนที่สูงในภาคเหนือ
ของประเทศไทย. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53
หน้า 93-100.
23. ชัยวิชิต เพชรศิลา, โสระยา ร่วมรังษี. ผลของ       
การขาดธาตุอาหารพืชต่อการเติบโตของกล้วยไม้ซิมบิเดียม
ซูเปอร์ ฟรีค’. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 261267 (2553).

24. ชูพงศ์ เมฆพัฒน์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, Karl
Eichhorn Dieter von Hoersten, สุ ช าดา เวี ย ร์ ศ ิ ล ป์ .
การประยุ ก ต์ ก ารอบแห้ ง มอลท์ ด้ ว ยความร้ อ นจากคลื่ น
ความถี่วิทยุร่วมกับเครื่องอบร้อน. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับ
พิเศษ พ.ย. 53 หน้า 71-78.
25. ณรงค์กร จักรสาน, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,
ศันสนีย์ จำ�จด. การประเมินประชากรลูกผสมรวมชั่วที่ 3 ระหว่าง
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง(เหมยนอง) กับพันธุ์สมัยใหม่(ปทุมธานี 1)
จากประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ปลูกในสามพื้นที่. วารสารเกษตร.
ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 9-16.
26. ณัฐพงษ์ นวลดี, พรประพา คงตระกูล, วรรษมล
บุญยิง่ , Hidayat, I., Miyamoto, Y., Izumi, Y., Akimitsu, K.,
สรัญยา ณ ลำ�ปาง. ลักษณะของเชื้อรา Cercospora ที่ต้านทาน
สารคาร์เบนดาซิม สาเหตุโรคใบจุดของผักกาดหอมในจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารวิจัย มข. ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 11 เลขหน้า :
1053-1060 ปี พ.ศ. 2553.
27. ณิ ช กานต์ นเรวุ ฒ ิ ก ุ ล , อั ง สนา อั ค รพิ ศ าล.
การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุม
เชื้อ Sclerotium rolfsii  และ Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici สาเหตุโรคทางดินของมะเขือเทศ. วารสารเกษตร.
ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 147-154.
28. ดรุณี สมณะ, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. ผลของ
สารคล้ายบราสซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมี
บางประการของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร. ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 9-18
ปี พ.ศ. 2553.
29. ดารุณี ศรีภธู ร, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, แสงทิวา
สุริยงค์, สุชาดา เวียรศิลป์. ผลของความเป็นกรด-ด่างของ
อาหารต่อการชักนำ�ให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 61-70.
30. ถาวร อ่อนประไพ , สาวิตร มีจุ้ย, กมลไชย คชชา.
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีด่ ว้ ยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
เพือ่ กำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิทด่ี นิ ทำ�กิน แผนพัฒนา
ชุ ม ชน และการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ จ ั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน.
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 2             
เลขหน้า : 19-30 ปี พ.ศ. 2553.
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31. เทพสุดา รุ่งรัตน์, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, ดำ�เนิน
กาละดี, ม.ล. อโณทัย ชุมสาย. ความดีเด่นของผลผลิตและ
ลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องในข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวพันธุ์ดี
ของไทยกับข้าวสายพันธุ์เกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิ.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 79-84.
32. ธนากร จันทร์มาลี, วราภรณ์ ประกอบ. การจำ�แนก
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. บางไอโซเลทของไทย
โดยเทคนิค PCR. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า
195-202 (2553).
33. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, ฉันทลักษณ์ ติยายน, รุ่งทิพย์
อุทุมพันธ์. การจัดการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
มะม่วงคุณภาพเพือ่ การส่งออก : 2 ผลทีไ่ ด้จากการจัดการความรู้
ชุมชน. ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ระบบเกษตรเพือ่ ความสมดุลของชีวติ และสิง่ แวดล้อม. หน้า 550
-561 (2553).
34. นรินทร์ วรรณวิจติ ร, ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, ดำ�เนิน
กาละดี. ผลของเบนซิลอาดีนินต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและ
ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ
พ.ย. 53 หน้า 79-84.
35. นฤมล อุปละ, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ดนัย บุณยเกียรติ.
ความสามารถในการรับแรงกดทับของผลส้มสายน้ำ�ผึ้ง. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 183-186 (2553).
36. นันทิพา กันทาแก้ว, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, สุชาดา
เวียรศิลป์, สมบัติ ศรีชูวงศ์. การควบคุมเชื้อรา Aspergillus
flavus ในเมล็ดข้าวโพด โดยใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุในสภาพร้อนชืน้
และร้อนแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41(พิเศษ) หน้า
283-286 (2553).
37. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร
ศิรบิ ตั .ิ ระบบการให้คณ
ุ ค่าเกษตรอินทรียใ์ นมุมมองของเกษตรกร
รายย่อยในภาคเหนือ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีท่ี 41 ฉบับที่
3/1 (พิเศษ) ก.ย.-ธ.ค. 2553 หน้า 445-448.
38. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ยุภาพร
ศิริบัติ. โอกาสและข้อจำ�กัดในการผนวกความหลากหลายชีวภาพ
เข้าสูร่ ะบบการผลิตเพือ่ ลดภาวะความยากจนของเกษตรกรรายย่อย.
ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการระบบเกษตรแห่ ง ชาติ ครั ้ ง ที ่ 6
ระบบเกษตรเพื ่ อ ความสมดุ ล ของชี ว ิ ต และสิ ่ ง แวดล้ อ ม.
หน้า 397-410 (2553).
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39. ปรัชญา เตวิยะ, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์.
เครื่องหมายจำ�เพาะสำ�หรับลายสีดอกเอื้องเขากวางอ่อนโดยใช้
เทคนิคเอเอฟแอลพี. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร.
ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 1-8 ปีพ.ศ. : 2553.
40. ปริญญา จันทรศรี, วิชชา สอาดสุด, อุราภรณ์
สะอาดสุด, รัฐพล พรประสิทธิ์. การลดการเจริญแบบแฝงและ
โรคแอนแทรคโนสเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกของมะม่วง
น้ำ�ดอกไม้สีทองของอำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 41 : 1 (พิเศษ) : 307-310
(2553).
41. ปาริชาติ เทียนจุมพล, วิชชา สะอาดสุด, Guy
Self. อิทธิพลของตำ�แหน่งผลมะม่วงต่อการประเมินคุณภาพ
ด้วยเนียร์อนิ ฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ว. วิทย. กษ. 41 : 1 (พิเศษ) : 409-412 (2553).
42. ปิยฉัตร อัครนุชาต, สุภามาศ ช่างแต่ง, ปิติพงษ์
โตบันลือภพ, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์.
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยน้ำ�มันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์. วารสารเกษตร. ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1
หน้า 85-92.
43. พรประพา คงตระกูล, สรัญยา ณ ลำ�ปาง. ลักษณะ
ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ต้านทานสาร
คาร์เบนดาซิม. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 203212 (2553).
44. พลากร สำ�รีราษฎร์, สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์
กฤติกาเมษ, Dieter von Horsten, Wolfgang Lucke, สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์. การปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าว
ปทุมธานี 1 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 452-455 (2553).
45. พลากร สำ�รีราษฎร์, สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์
กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. ผลของคลื่นความถี่วิทยุ
ต่อคุณภาพการสีของข้าว. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
หน้า 101-105.
46. พวกเพชร เหมรัตน์ตระกูล, ดนัย บุณยเกียรติ,
พิชญา บุญประสม. ผลของการลดอุณหภูมิด้วยระบบสูญญากาศ
ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วของปวยเหล็ง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีที่ : 41 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 37-46  ปี พ.ศ. 2553.
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47. พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, สาวิตร มีจุ้ย, โสระยา
ร่วมรังษี. อิทธิพลของการเพิ่มแสงไฟคั่นช่วงกลางคืนต่ อ
อั ต ราการสังเคราะห์แสงของปทุมมา. วารสารเกษตร. ปีที่  26
ฉบับที่ 2 หน้า 127-135.
48. พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, สาวิตร มีจุ้ย, โสระยา
ร่วมรังษี. อิทธิพลของวันปลูกและการเพิ่มแสงไฟคั่นช่วงกลาง
คืนต่อการเจริญเติบโตคุณภาพหัวและดอกของปทุมมา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41(2) หน้า 251-260 (2553).
49. พิชญ์สินี ปินตารินทร์, โสระยา ร่วมรังษี, จำ�นง
อุทัยบุตร. ผลของระยะตัดดอกและกรด 5 - ซัลโฟซาลิซิลิก
ต่ อ อายุ ก ารปั ก แจกั น ของดอกปทุ ม มาพั น ธุ์ เ ชี ย งใหม่ สี ช มพู .
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 95-98
(2553).
50. พิเชษฐ์ น้อยมณี, วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์,
วิชชา สะอาดสุด. อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิภายในผลมะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ว. วิทย. กษ. 41 : 1 (พิเศษ) : 251-254 (2553).
51. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเมล็ดของข้าวเกสรเพศผู้เป็นหมันใน
แปลงข้าวของเกษตรกร. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ
พ.ย. 53 หน้า 37-42.
52. ภรณ์ธิรา ปิงน้ำ�โท้ง, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
วิเชียร เฮงสวัสดิ์. ผลของการทำ�ลายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมอด
หนวดยาว.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า
337-340 (2553).
53. ภราดร สกุลพันธ์, โสระยา ร่วมรังษี. ผลของระดับ
แคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวาย “เอียสกุล”.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 101-108.
54. ภาคภูมิ กิติเงิน, ณัฐพล จงกสิกิจ. การประเมิน
พารามิ เ ตอร์ ท างพั น ธุ ก รรมและคุ ณ ค่ า การผสมพั น ธุ์ ข อง
ประชากรโคนมใน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร. ปีที่ 26
ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 173-182.
55. ภาณุพล หงษ์ภักดี, โสระยา ร่วมรังษี. ผลของ
การให้ไฟคั่นช่วงกลางคืนร่วมกับการใช้สารควบคุมการเจริญ
เติบโตต่ อ การเจริ ญ และปริ ม าณกรดแอบไซสิ ค ในการผลิ ต
ปทุมมานอกฤดู. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 7-14.

56. เมธี เอกะสิงห์, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, เบญจพรรณ
เอกะสิ ง ห์ , จิ ร วรรณ กิ จ ชั ย เจริ ญ , วราภรณ์ ชั ย วิ น ิ จ .
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดเขตการใช้ที่ดินที่มีหลาย
เป้าหมายแบบมีส่วนร่วม. ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อม. หน้า 317-344 (2553).
57. รั ง สรรค์ เครื อ คำ� , อาวรณ์ โอภาสพั ฒ นกิ จ ,         
พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขต
พื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยาสารเกษตรศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 หน้า 107-120 (2553).
58. รัฐพล พรประสิทธิ์, วิชชา สะอาดสุด, ปริญญา
จันทรศรี. ผลของการจัดการสวนมะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทองในระยะ
ก่อนเก็บเกี่ยวที่มีต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลัง
เก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 41 : 1
(พิเศษ) : 325-328 (2553).
59. ลดาวัลย์ ตังวิวัฒาธร, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา.
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมและไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิต และปริมาณสารฟีนอลิคทัง้ หมดของข้าวเหนียวก่�ำ พืน้ เมือง.
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 ระบบเกษตร
เพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม. หน้า 45-55 (2553).
60. ลมรั ก จิ ร วั ฒ น์ จ รรยา, ฉั น ทลั ก ษณ์ ติ ย ายน,
ศิวาพร ธรรมดี. ผลของอุณหภูมิและภาวะแล้งต่อการพ้นระยะ
พักตัวของว่านจูงนาง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41
ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) ก.ย.-ธ.ค. 2553 หน้า 209-212.
61. วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์, วิชชา สอาดสุด, พิเชษฐ์
น้อยมณี, ปาริชาติ เทียนจุมพล, รัฐพล พรประสิทธิ,์ ศศิธร การะบุญ.
การป้องกันการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลมะม่วงน้ำ�ดอกไม้
สีทองด้วยบรรจุภัณฑ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ.
41 : 1 (พิเศษ) : 141-144 (2553).
62. วรายุทธ วงค์อน่ิ , โสระยา ร่วมรังษี. ผลของอุณหภูมิ
และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์
ซูซาน. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 1-6 (2553).
63. วราลักษณิ์ สุปิณะ, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด,         
วราภรณ์ ประกอบ. วงจรชีวิตของ Meloidogyne incognita
ในพริกพันธุ์ต้านทานและพันธุ์อ่อนแอ. วารสารเกษตร. ปีที่ 26
ฉบับที่ 3 หน้า 189-194 (2553).
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64. วรินทร มณีวรรณ, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ปาริชาติ
เทียนจุมพล. การหาปริมาณโปรตีนในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วย
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ว. วิทย. กษ. 41 : 1 (พิเศษ) : 401-404 (2553).
65. วั น เพ็ ญ เนาว์ แ ก้ ว , ศั ก ดิ ์ ด า จงแก้ ว วั ฒ นา.
การเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมดของ
ข้าวเหนียวก่ำ�พื้นเมืองภายใต้วิธีการปลูกและระดับไนโตรเจน   
ทีต่ า่ งกัน. ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6
ระบบเกษตรเพือ่ ความสมดุลของชีวติ และสิง่ แวดล้อม. หน้า 3444 (2553).
66. วาริษา รอดน้อย, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์
ติยายน. ผลของความชื้นต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) ก.ย.
-ธ.ค. 2553 หน้า 161-164.
67. วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงศ์, ปุณเรศวร์ รัตนะประดิษฐ์,
สัญชัย จตุรสิทธา. ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC5R
ต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ�). วารสาร
เกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 หน้า 163-172.
68. วิลาสินี แสงนาค, สรัญยา ณ ลำ�ปาง. ประสิทธิภาพ
ของน้ำ�ส้มควันไม้จากต้นยูคาลิปตัสและสะเดาในการควบคุม
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides. วารสารเกษตร.   
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 213-222 (2553).
69. วีรภัทรา ทิพย์วารี, ณัฐา โพธาภรณ์. ผลของ      
โคลชิ ซิ น ต่ อ การเติ บ โตของโปรโตคอร์ ม เอื้ อ งดิ น ใบหมาก.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 27-34.
70. วีระพันธ์ กันแก้ว, สุทศั น์ จุลศรีไกวัล, จักรี เส้นทอง,
ดำ�เนิน กาละดี. การแสดงออกของยีนควบคุมขนาดเมล็ด
ถั่วอะซูกิภายใต้การเพาะปลูกบนพื้นที่สูง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 หน้า 67-74 (2553).
71. ศกลวรรณ อรัณยะนาค, มณีฉัตร นิกรพันธุ์.
การปรับปรุงพันธุ์พริกลูกผสมโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 51-58.
72. ศรัญญา ใจพะยัก, ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. ผลของเวลา
การตั ด แต่ ง กิ่ ง ต่ อ การออกดอกและผลผลิ ต ของมะม่ ว งพั น ธุ์      
นำ�้ดอกไม้เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) ก.ย.-ธ.ค. 2553 หน้า 169-172.
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73. ศรัณรักษ์ บริรักษ์วิจิตร, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา.
ความแปรปรวนของการสะสมแป้ ง ของเมล็ ด ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ    
การสะสมปริมาณสารปีนอลิคและคุณสมบัติทางกายภาพเมล็ด
ของข้าวเหนียวกึง่ พันธุพ์ น้ื เมือง. รายงานการประชุมเสนอผลงาน
วิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2.
74. ศรันย์ ขำ�โท้, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์
จำ�จด. การคัดเลือกลักษณะที่เอื้อต่อการผสมข้ามในลูกผสมกลับ
ระหว่างข้าวป่าสามัญ (Oryza rufipogon Griff.) และข้าวปลูก
พันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Oryza sativa L. var. Suphunburi 1).
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า 1-8.
75. ศราวุฒิ ปิงเขียว, อุราภรณ์ สอาดสุด, วิชชา
สะอาดสุด, อรอนงค์ อาร์คีโร. ปัจจัยที่มีผลต่อความแน่นเนื้อและ
ความสว่างของเห็ดนางรมดอย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ว. วิทย. กษ. 41 : 1 (พิเศษ) : 67-70 (2553).
76. ศศิวิมล มากมูล, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ปาริชาติ     
เทียนจุมพล. การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ตรวจสอบการปนของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยข้าว
พันธุ์ชัยนาท 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 41 :
1 (พิเศษ) : 377-380 (2553).  
77. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, ศรัณรักษ์ บริรักษ์วิจิต.
ความแปรปรวนของการพั ฒ นาเมล็ ด ของข้ า วเหนี ย วก่ ำ �
พืน้ เมือง. ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6
ระบบเกษตรเพือ่ ความสมดุลของชีวติ และสิง่ แวดล้อม.  หน้า 1623 (2553).
78. ศุภสานต์ วาวแวว, ณัฐพล จงกสิกิจ. ความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับน้ำ�หนักตัวของโคพื้นเมือง
ในจังหวัดลำ�ปาง. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53
หน้า 199-207.
79. สัญชัย จตุรสิทธา, ศิวพงษ์ ยะมะกะ, นิราภรณ์  
ชัยวัง, อัญชลี ณ เชียงใหม่, มิชาเอล ครอยเซอร์, มิชาเอล วิคเค.
ผลของน้ำ�หนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อ
ของกระบือปลัก. รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 48. 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 17-26.
80. สายบั ว เข็ ม เพ็ ช ร, ศั ก ดิ ์ ด า จงแก้ ว วั ฒ นา.
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางสำ �หรับ
ลักษณะทางพืชไร่ ผลผลิตและสารฟีนอลิคทั้งหมดในเมล็ดของ
ข้าวเหนียวก่�ำ พืน้ เมือง. ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
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ครั้งที่ 6 ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม.
หน้า 24-33 (2553).
81. สุ พ รรณี ปั ญ ญาจี น , ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์,
ดำ�เนิน กาละดี. การตอบสนองต่อแคลเซียมและโบรอนใน
ถัว่ เหลืองฝักสด. วารสารเกษตร. ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1 หน้า 59-68.
82. สุภกิจ ไชยพุฒ, โสระยา ร่วมรังษี. ผลของระดับ
แคลเซียมและแมกนิเซียมต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีน
ที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
หน้า 147-155.
83. สุ ภ ชั ย วรรณมณี , จั ก รี เส้ น ทอง. ผลของ
น้ ำ � ท่วมขังในระยะการเจริญพันธุ์ต่อการเติบโตและผลผลิตของ
ถั่วเหลือง. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 241-249
(2553).
84. สุมาลี ศรีนวล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สุชาดา
เวียนศิลป์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. การกำ�จัดด้วงหนัง
สัตว์โดยใช้โอโซน. ปีที่ 41 (พิเศษ) หน้า 271-274 (2553).
85. สุมิตร วิลัยพร, สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต. ผลของ
การห่อผลและการเคลือบผิวต่อสีผิวและคุณภาพผลของส้มพันธุ์
สายน้ำ�ผึ้ง. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53 หน้า
127-136.
86. สุ ว รรณี แลน้ อ ย, ชนากานต์ พรมอุ ท ั ย ,
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. ความเข้มข้นของธาตุเหล็กและธาตุ
สังกะสีในข้าวนึ่งเต็ ม เมล็ ด และข้ า วนึ่ ง หั ก ที่ ไ ด้ รั บ การเติ ม
ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสี. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ
พ.ย. 53 หน้า 51 -60.

87. อนุพงศ์ วงค์ตามี, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, จรรยา
มณีโชติ, ศันสนีย์ จำ�จด. ความแตกต่างทางพันธุกรรมของ
ประชากรข้าววัชพืชจากภาคเหนือตอนล่าง  และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ
พ.ย. 53 หน้า 23-28.
88. อรรถชัย จินตะเวช. การสนับสนุนเนื้อหาการคิด
อย่ า งเป็ น ระบบในหลั ก สู ต รเกษตรและทรั พ ยากรธรรมชาติ .
ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการระบบเกษตรแห่ ง ชาติ ครั ้ ง ที ่ 6
ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม. (2553).
89. อรุณ โสตถิกุล, พิทยา สรวมศิริ. Yield and
Rotenone Content in Derris Root as Affected by Plant
Age and Growing Conditions. วารสารเกษตร. ปีท่ี 26 ฉบับที่  
2 หน้า 119-126.
90. อังค์วรา ศรีวิชัย, ณัฐพล จงกสิกิจ. ค่าพารามิเตอร์
ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อจำ�นวนครั้งต่อการผสมติด
ของโคนมลูกผสม พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในอำ�เภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ พ.ย. 53
หน้า 183-190.
91. อาทิตยา ยอดใจ, จักรี เส้นทอง. ผลของการขาดน้�ำ
ในระยะการเจริญพันธุ์ต่อการเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง.
วารสารเกษตร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้า 251-260 (2553).
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ จำ�นวน 52 เรื่อง ดังนี้

1. Ahlheim, M., Ekasingh, B., Frör, O.,
Kitchaicharoen, J., Neef, A., Sangkapitux, C.,
Sinphurmsukskul, N. Better than their reputation:
Enhancing the validity of contingent valuation mail
survey results through citizen expert groups. Journal of
Environmental Planning and Management. Volume 53,
Issue 2, March 2010, Pages 163-182.
2. Bangerth, K.F., Potchanasin, P., Sringarm, K.
Hormonal regulation of the regular and ‘off season’
floral induction process of longan (Dimocarpus longan)
trees. Acta Horticulturae. Volume 863, 13 May 2010,
Pages 215-224.
3. Banterng P., Hoogenboom G., Patanothai A.,
Singh P., Wani SP., Pathak P., Tongpoonpol S., Atichart S.,
Srihaban P., Buranaviriyakul S., Jintrawet A., Nguyen
TC. Application of the Cropping System Model (CSM)CROPGRO-Soybean for Determining Optimum
Management Strategies for Soybean in Tropical
Environments. JOURNAL OF AGRONOMY AND
CROP SCIENCE. Volume: 196 Issues: 3 Pages: 231242 Published: JUN 2010.
4. Boonprasom, P., Boonyakiat, D. Effect of
vacuum cooling and different storage temperatures on
physico-chemical properties of broccoli. Acta Horticulturae.
Volume 877, 11 November 2010, Pages 933-940.
5. Boonsit, P., Pongpiachan, P., Julsrigival, S.,
Karladee, D. Gamma oryzanol content in glutinous
purple rice landrace varieties. Chiang Mai University
Journal of Natural Sciences. Volume 9, Issue 1, January
2010, Pages 151-158.
6. Boonyakiat, D., Boonprasom, P. Effect of
vacuum cooling and packaging on physico-chemical
properties of ‘Red’ holy basil. Acta Horticulturae.
Volume 877, 11 November 2010, Pages 419-426.

7. Boonyakiat, D., Boonprasom, P. Effect of
vacuum cooling operation parameters on cooling time
and weight loss of ‘Red’ holy basil. Acta Horticulturae.
Volume 877, 11 November 2010, Pages 827-834.
8. Cheewangkoon, R., Groenewald, J.Z.,
Verkley, G.J.M., Hyde, K.D., Wingfield, M.J.,
Gryzenhout, M., Summerell, B.A., Denman, S., Toanun,
C., Crous, P.W. Re-evaluation of Cryptosporiopsis
eucalypti and Cryptosporiopsis-like species occurring
on Eucalyptus leaves. Fungal Diversity. Volume 44,
October 2010, Pages 89-105.
9. Chompunut Chayawat, Chuckree Senthong,
Monique Y. Leclerc. Contribution of Heterotrophic
Respiration to Total Soil Respiration in a Wheat Field.
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences.
Volume 9, Number 2 July - December 2010 pages 319
– 331.
10. Fangfuk W., Okada K., Petchang R., To-anun
C., Fukuda M., Yamada A. In vitro mycorrhization of
edible Astraeus mushrooms and their morphological
characterization. MYCOSCIENCE. Volume: 51 Issues:
3 Pages: 234-241 Published: MAY 2010.
11. Fangfuk W., Petchang R., To-anun C.,
Fukuda M., Yamada A. Identification of Japanese
Astraeus, based on morphological and phylogenetic
analyses. MYCOSCIENCE. Volume: 51 Issues: 4
Pages: 291-299 Published: JUL 2010.
12. Grosse-Brinkhaus C., Jonas E., Buschbell
H., Phatsara C., Tesfaye D., Jungst H., Looft C.,
Schellander K., Tholen E. Epistatic QTL pairs associated
with meat quality and carcass composition traits in
a porcine Duroc x Pietrain population. GENETICS
SELECTION EVOLUTION. Volume: 42 Article
Number: 39 Published: OCT 26 2010.
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13. Hans Banziger, Sangdao Banziger.
Mammals, birds and reptiles as hosts of Lisotrigona bees, the tear drinkers with the broadest host
range (Hymenoptera, Apidae). Mitteilungen Der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Vol.
83 December 2010 pages: 271-282.
14. Hongpakdee, P., Siritrakulsak, P., Ohtake, N.,
Sueyoshi, K., Ohyama, T., Ruamrungsri, S. Changes in
endogenous abscisic acid, trans-zeatin riboside, indole3-acetic acid levels and the photosynthetic rate during
the growth cycle of Curcuma alismatifolia gagnep
in different production seasons. European Journal
of Horticultural Science. Volume 75, Issue 5, 2010,
Pages 204-213.
15. Hongpakdee, P.,Ohtake K., Sueyoshi K.,
Ohyama T., Ruamrungsri, S. Effects of low night
temperature and short day length on some phytohormones
and nutrient status in curcuma alismatifolia Gagnep.
Thai Journal for Agriculture Science. 43(3); 1-11 (2010).
16. Inkha, S., Boonyakiat, D. Induction of
resistance to Penicillium digitatum in tangerine fruit cv.
Sai Num Phung flavedo by hot water treatment.
Songklanakarin Journal of Science and Technology.
Volume 32, Issue 5, September 2010, Pages 445-451.
17. Jaturasitha S., Chaiwang N., Suwansirikul
S., Ratanapradit p. Boonmee T. Wicke M., Kreuzer M.
Effect of salughter weight on muscle characteristics of
swamp buffaloes. Agricultural and veterinary animal
nutrition research in an alliance. May 6th 2010 Zurich,
Switzerland.
18. Jittaporn Sriboonjit, Yaovarate Chaovanapoonph, Aree Wiboonpongse, Peter Calkins, Songsak
Sriboonchitta. Economics determinants of long-term
eguilibrium in Malaysian tourist arrivals to Thailand:
Implications for tourism policy. International Journal of
Intelligent Technologies and Applied Statistics
(IJITAS). Vol. 3 NO 4 December 2010.

19. Khuankaew, T., Ruamrungsri, S., Ito, S.,
Sato, T., Ohtake, N., Sueyoshi, K., Ohyama, T.
Assimilation and translocation of nitrogen and carbon in
Curcuma alismatifolia Gagnep. Plant Biology. Volume
12, Issue 3, May 2010, Pages 414-423.
20. Kittiworawat, S., Youpensuk, S., Rerkasem,
B. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in mimosa
invisa and effect of the soil ph on the symbiosis. Chiang
Mai Journal of Science. Volume 37, Issue 3, September
2010, Pages 517-527.
21. Konsaeng S., Dell B., Rerkasem B. Boron
mobility in peanut (Arachis hypogaea L.). PLANT AND
SOIL. Volume: 330 Issues: 1-2 Pages: 281-289
Published: MAY 2010.
22. Kraisri Pisithkul, Sakda Jongkaewwattana,
Sugunya Wongpornchai, Vanna Tulyathan, Sawit Meechoui.
Effect of Accelerated Aging Treatment on Aroma Quality
and Major Volatile Components of Thai Jasmine Rice.
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences.
Volume 9, Number 2 July - December 2010 pages 281 – 294.
23. Kraisri Pisitkul, Sakda Jongkaewwattana,
Sugunya Wongpornchai, Vanna Tulyathan, Sawit
Meechoui. Partial Characterization of Rice (Oryza
sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 as Affected by
Accelerated-Aging Factors. Chiang Mai University
Journal of Natural Sciences. Volume 9, Number 2 July
- December 2010 pages 305 -317.
24. Kumpoun, W., Boonyakiat, D. Relationship
between susceptibility to Anthracnose disease and
antifungal compounds content in fruit latex of Thai
mango. Acta Horticulturae. Volume 877, 11 November
2010, Pages 1501-1504.
25. Kunkaew, W., Julsrigival, S., Senthong, C.,
Karladee, D. Generation mean analysis of seed yield and
pod per plant in azuki bean growing on highland areas.
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences.
Volume 9, Issue 1, January 2010, Pages 125-132.
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26. Laenoi W., Uddin MJ., Cinar MU.,
Phatsara C., Tesfaye D., Scholz AM., Tholen E., Looft C.,
Mielenz M. Sauerwein H., Schellander K. Molecular
characterization and methylation study of matrix gla
protein in articular cartilage from pig with osteochondrosis.
GENE. Volume: 459 Issues: 1-2 Pages: 24-31
Published: JUL 1 2010.
27. Mekchay S., Teltathum T., Nakasathien S.,
Pongpaichan P. Proteomic Analysis of Tenderness Trait
in Thai Native and Commercial Broiler Chicken
Muscles. JOURNAL OF POULTRY SCIENCE. Volume:
47 Issues: 1 Page: 8-12 Published: JAN 2010.
28. Patthanawong W., Pongpiachan P., Mekchay
S., Jureerat. Production of Monoclonal Antibody
Against Male Specific Antigen on Cell Membrane of
Bovine Spermatozoa. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL
RESEARCH. Volume: 44 Issues: 1 Page: 22-27
Published: 2010.
29. Pingintha N., Leclerc MY., Beasley JP.,
Durden D., Zhang G., Senthong C., Rowland D. Hysteresis
response of daytime net ecosystem exchange during
drought. BIOGEOSCIENCES. Volume: 7 Issues: 3
Pages: 1159-1170 Published: 2010.
30. Pingintha N., Leclerc MY., Beasley JP.,
Zhang GS., Senthong C. Assessment of the soil CO2
gradient method for soil CO2 efflux measurements:
comparison of six models in the calculation of the
relative gas diffusion coefficient. TELLUS SERIES
B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY.
Volume: 62 Issues: 1 Page: 47-58 Published: FEB 2010.
31. Prom-u-thai C., Rerkasem B., Cakmak I.,
Huang LB. Zinc fortification of whole rice grain through
parboiling process. FOOD CHEMISTRY. Volume: 120
Issues: 3 Pages: 858-863 Published: JUN 1 2010.
32. Prom-u-thai C., Rerkasem B., Fukai S.,
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external Fe-loading rate and genotypic differences.
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33. Punyatong, M., Pongpiachan, P., Pongpiachan,
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Medicinal Plants-International Journal of Phytomedicines
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of litchi fruit (Litchi chinensis Sonn.). POSTHARVEST
BIOLOGY AND TECHNOLOGY. Volume: 57 Issues:
3 Pages: 162-175 Published: SEP 2010.
36. Seehanam P., Boonyakiat D., Rattanapanone
N. Physiological and Physicochemical Responses of
‘Sai Nam Phueng’ Tangerine to Commercial Coatings.
HORTSCIENCE. Volume: 45 Issues: 4 Pages: 605-609
Published: APR 2010.
37. Shirouzu T., Hirose D., Tokumasu S.,
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Page: 85-92 Published: JUL 2010.
38. Siengdee, P., Nganvongpanit, K.,
Pothacharoen, P., Chomdej, S., Mekchay, S., Ong-Chai, S.
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Neidhart S. Resistance of industrial mango peel waste to
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3. ผลของการควั ่ น กิ ่ ง โมโนโพแทสเซี ย มฟอสเฟต และเอทิ ฟ อนต่ อ การออกดอกนอกฤดู ข องลิ ้ น จี ่ พ ั น ธุ ์ ฮ งฮวย     
บนที่สูง. นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิริ. หน้า 19-25.
4. ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์,     
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน, เจตน์ คชฤกษ์, สุรเดช ปาละวิสุทธ,ิ์ ภมร ปัตตาวะตัง. หน้า 27-37.
5. ความหลากชนิดของแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์. วิชัย สรพงษ์ไพศาล, สมชาย ธนสินชยกุล,      
วงค์พนั ธ์ พรหมวงค์, ฉัตรมณี วุฒิสาร, ภราดร ดอกจันทร์. หน้า 39-48.
6. ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน. สิริญา คัมภิโร, จิราพร กุลสาริน,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, มาลี ตั้งระเบียบ. หน้า 49-57.
7. ชนิดของตัวทำ�ละลาย สภาวะในการสกัด และสมบัติของน้ำ�มันจากดักแด้ไหมอีรี่. ธนกิจ ถาหมี, พนิดา รัตนปิติกร.
หน้า 59-68.
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8. คุณภาพซากและเนื้อของโคขาวลำ�พูนและโคลูกผสมบราห์มันที่เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่า. นิราภรณ์ ชัยวัง, ทัศนีย์
อภิชาติสรางกูร, นภวรรณ ชมชัย, เดโช ปรากฏรัตน์, คัมภีร์ ภักดีไทย, วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม, มิชาเอล วิคเค, สัญชัย จตุรสิทธา.
หน้า 69-76
9. สมการทำ�นายน้ำ�หนักมีชีวิตของสุกรลูกผสมโดยใช้การประมาณค่าวางนัยทั่วไปเทียบกับตัวแบบเชิงเส้น. อัญชลี
ทองกำ�เหนิด, ลี่ลี อิงศรีสว่าง. หน้า 77-85.
10. ผลการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำ�มันในสูตรอาหารข้นต่อการย่อยได้ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแพะ.
อารีย์วรรณ มีแสง, ปิ่น จันจุฬา, วันวิศาข์ งามผ่องใส, อภิชาติ หล่อเพชร. หน้า 87-99.
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2554

1. ผลของข้าวเหนียวก่ำ�ต่อสมรรถภาพการผลิตปริมาณคอเลสเตอรอลในพลาสมาและคุณภาพซากของสุกรรุ่น-ขุน.
วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์, ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, สัญชัย จตุรสิทธา, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, ดำ�เนิน กาละดี, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์.
หน้า 101-112.
2. ผลของอาหารที่ใช้ขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้ง. ธนาพร บุญมี, สัญชัย จตุรสิทธา,
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, จิรวัฒน์ พัสระ, มิชาเอล ครอยเซอร์, มิชาเอล วิคเค. หน้า 113-120.
3. แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าแบบผสมผสานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกรในตำ�บลดอนแก้ว
อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, สุนทร คำ�ยอง. หน้า 121-127.
4. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำ�เภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์
สปป. ลาว. กองแก้ว อินทวงค,์ รุจ ศิริสัญลักษณ์. หน้า 145-153.
5. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมระหว่างแม่พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดงของเกษตรกร
ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว. บุญจันทร์ มณีแสง, รุจ ศิริสัญลักษณ์. หน้า 137-143.
6. ชีววิทยาของมอดฟันเลื่อยและประสิทธิภาพของโอโซนในการกำ�จัดมอดฟันเลื่อยในข้าวสาร. ศิวกร เกียรติมณีรัตน์
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน. หน้า 154-153.
7. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้ร่วมกับดินเบาในการกำ�จัดมอดแป้งจากโรงเก็บข้าวโพด. เนตรนภา
ศรีสองสม, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ไสว บูรณพานิชพันธุ์. หน้า 155-164.
8. อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์.
อุไรวรรณ วัฒนกุล, วัฒนา วัฒนกุล, นพรัตน์ มะเห, พิทูรย์ จรูญรัตน์.
9. ผลของผงถ่านกัมมันต์และ 2,4-D ต่อการเกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1. สมดังใจ สายสิงห์ทอง, สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์, สุชาดา เวียรศิลป์. หน้า 175-185.
10. การสังเกตพฤติกรรมการเติบโตของหัวว่านจูงนางชนิด Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ในสภาพธรรมชาติ
และสภาพปลูกเลี้ยงเพื่องานขยายพันธุ์. นฤมล โสตะ, โสระยา ร่วมรังษี, ฉันทนา สุวรรณธาดา. หน้า 187-196.
11. สถานะธาตุอาหารพืชในสวนทุเรียนและลองกองในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์. พจนีย์ แสงมณี, อำ�พรรณ
พรมศิริ, ฮิโรโตชิ ทามูระ. หน้า 197-208
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1. ศักยภาพของหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius ในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona
furcellata (Wolff). กรสิริ ศรีนิล, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ.
หน้า 209-218.
2. ชีวมิติของรังผึ้งโพรงธรรมชาติจากการสังเกตในภาคเหนือของประเทศไทย. วีรยา สมณะ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
จิราพร กุลสาริน, Michael Burgett. หน้า 219-228.
3. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. ทิพย์วรรณ ใจภา,
โสระยา ร่วมรังษี, วีณัน บัณฑิตย์. หน้า 229-237.
4. การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ต่างกันในกลีบดอกเอื้องดินใบหมากบางชนิดโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์. จตุพร      
อนุชยั , ณัฐา โพธาภรณ์, วีณัน บัณฑิตย์. หน้า 239-246.
5. ลักษณะสังคมพืช ลักษณะดินและปริมาณธาตุอาหารในดินป่าดิบเขาต่ำ�ที่เหลือเป็นหย่อม อำ�เภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่. อำ�ไพ พรลีแสงสุวรรณ,์ สุนทร คำ�ยอง, นิวัติ อนงค์รักษ,์ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. หน้า 247-257.
6. การใช้ถ่านปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน. เสาวคนธ์ เหมวงษ์, ศศิธร เชื้อกุณะ. หน้า 259-266.
7. การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว. โรสริน อัคนิจ, ธนิต พุทธพงศ์ศิริพร, น้ำ�ฝน
ลำ�ดับวงศ์, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ. หน้า 267-274.
8. การจัดการฝายต้นน้ำ�ของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่. วรวิทย์    
พิลัยหล้า, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. หน้า 275-281.
9.  ค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย. สุธี รัตนะ, อรษา อรุณสกุล, ปิยนันท์ สังขไพฑูร.
หน้า 283-292.
บทความวิชาการ:

10. นวัตกรรมการส่งเสริมเพื่อการขยายผลเกษตรยั่งยืน. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. หน้า 293-303.
11. ดีไนทริไฟอิ้งแบคทีเรียและบทบาทในการแก้ปัญหามลภาวะในสภาพแวดล้อม. ชมภูนุช วิรุณานนท์, จิราพร พวงแก้ว,
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล. หน้า 305-315.

งานวิจัยที่สะท้อนถึงการใช้ความรู้ในเชิงอัตลักษณ์ และสามารถแข่งขันได้ จำ�นวน 26 เรื่อง
1. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ณัฐชนา ถาวรนันท์, อุไรวรรณ ปราบปัญญจะ. โครงการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน.
2. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, วิโรจน์ เรืองสะอาด, ณัฐชนา ถาวรนันท์, อุไรวรรณ ปราบปัญญจะ. โครงการ
ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552.
3. เกวลิน คุณาศักดากุล, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว. การวิจัยและพัฒนาสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์
เพื่อควบคุมโรคทางใบของพืชตระกูลกะหล่ำ� และมะเขือเทศบนพื้นที่สูง.
4. เกวลิน คุณาศักดากุล. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (โครงการ
วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
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5. จิราพร กุลสาริน, อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักบน
พื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
6.  ชวลิต กอสัมพันธ์, นิธิ ไทยสันทัด, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, วราพงษ์ บุญมา. การใช้ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากพืชท้องถิ่น
เพื่อป้องกันกำ�จัดมอดเจาะผลกาแฟ.
7. ชวลิต กอสัมพันธ์. การจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า
(ระยะที่ 2).
8. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. โครงการจัดทำ�สารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ำ�บนพื้นที่สูงใน 3 จังหวัด.
9. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, ชุติมณฑน์ พลสงคราม, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม, มนตรี
จันทา. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง.
10. ดำ�เนิน กาละดี, ประเทือง โชคประเสริฐ, ศันสนีย์ จำ�จด, แสงทิวา สุริยงค์. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพข้าวก่ำ�เพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำ�ไทย.
11. ถาวร สุภาวงศ์. รูปแบบการปลูกแบบหยอดเมล็ดและพันธุ์กาแฟอราบีก้า ที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้.
12. นิธิ ไทยสันทัด, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, ประเสริฐ คำ�ออน, วราพงษ์ บุญมา. การป้องกันกำ�จัดมอดเจาะ
ผลกาแฟโดยชีววิธีในระดับเกษตรกร.
13. นิธิ ไทยสันทัด, ชวลิต กอสัมพันธ์. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำ�จัดมอดเจาะผลกาแฟ.
14. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. โครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2.
15. ประเสริฐ คำ�ออน, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, วราพงษ์ บุญมา. การเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอาราบิก้า
สายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม.
16.  พัชนี   สุวรรณวิศลกิจ.  การใช้เปลือกผลสดกาแฟที่ได้จากการแปรรูปโดยวิธีเปียกเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
โดยไส้เดือนดินสีแดง (pheretima peguana).
17. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. แนวทางการใช้ประโยชน์จากเยื่อหุ้มเมล็ดที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกาแฟคั่ว.
18. พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจิรญกิจ, พาวิน มะโนชัย. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำ�ไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ปีที่ 1).
19. พิทยา สรวมศิริ. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การทดสอบสาธิตการจัดการสวนเพื่อผลิตลิ้นจี่นอกฤดู
บนพื้นที่สูง”.
20. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน, มาลี ตั้งระเบียบ. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำ�จัดแมลงหวี่ขาวจากเชื้อ
Paecilomyces tenuipes สำ�หรับการปลูกมะเขือเทศและพริกกระเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ
เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
21. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน, มาลี ตั้งระเบียบ. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำ�จัดแมลงหวี่ขาวในการปลูก
มะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
22. รุจ ศิริสัญลักษณ์. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
บนพื้นที่สูง ปีที่ 2.
23. วราพงษ์ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร สุภาวงศ์, ประเสริฐ คำ�ออน. การจัดการแปลงปลูกกาแฟอราบิก้าโดยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อคุณภาพของกาแฟและความปลอดภัยของผู้บริโภค.
24. แสงทิวา สุริยงค์, กรวรรณ ศรีงาม, ดำ�เนิน กาละดี. ผลของกระบวนการแช่และกระบวนงอกต่อปริมาณสารแกมมา
อะมิโนบิวเทอริกเอซิด แอนโทไซยานิน และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวก่ำ�พันธุ์พื้นเมือง.
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25. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การพัฒนาปุ๋ยและวัสดุเพาะกล้าชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัย
และพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).
26. อังสนา อัครพิศาล. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง
บนพืน้ ทีส่ งู (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง).

งานวิจัยที่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ GMS จำ�นวน 8 เรื่อง
1. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, Phoutthsack Phoummasone. Assessment of Dynamic Land
Use Change in Lower Namseuang Valley Pak Ou District Luangprabang Lao PDR.
2. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. Internation Zinc Association : Zinc nutrition in rice and tangerine.
3. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. การจัดการธาตุอาหารในมันสำ�ปะหลัง.
4. มณีฉัตร นิกรพันธุ์. การผลิตพันธุ์ผักกาดเขียวปลี ผักกาดเขียวปลี และพริกที่ประเทศจีน.
5. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, ชนากานต์ พรมอุทัย. การวิเคราะห์ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน.
6. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. Feeding the Dragon: Agriculture-China and the GMS.
7. อรรถชัย จินตะเวช. Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and
Adaptation on Rice Production and Water Resource.
8. อรรถชัย จินตะเวช. การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัย
ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1.

งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการผลิต จำ�นวน 12 เรื่อง
1. เกวลิน คุณาศักดากุล. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราบางชนิดในการควบคุมโรคทางใบของ
ข้าวโพด. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษัท ดี.เอ.พี จำ�กัด.
2. ชูชาติ สันธทรัพย์, เกวลิน คุณาศักดากุล. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำ�หรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์
ในพื้นที่ภาคเหนือ. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษัท ดี.เอ.พี จำ�กัด.
3. ชูชาติ สันธทรัพย์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การใช้ของเสียจากการกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์. เครือข่าย
ความร่วมมือ: บริษัท THEVARAYA.
4. ชูชาติ สันธทรัพย์. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ระยะเวลารวดเร็ว. เครือข่ายความร่วมมือ: ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เอ็ม เอ็ม โอ เครื่องมือเกษตร.
5. พิทยา สรวมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสดไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA). เครือข่ายความร่วมมือ: กระทรวงพาณิชย์,
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด.
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6. พิ ท ยา สรวมศิริ. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการตลาดสิ น ค้ า ลิ ้ น จี่
ของเกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จี่ เพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า. เครือข่ายความร่วมมือ: เกษตรกรผูผ้ ลิตลิน้ จี่ อำ�เภอแม่ใจ.
7. พิทยา สรวมศิริ. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำ�ผึ้งเชียงใหม่        
ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2. เครือข่ายความร่วมมือ: เกษตรกรในพื้นที่อำ�เภอไชยปราการ
ฝาง และแม่อาย.
8. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์. การเพิ่มจำ�นวนลูกสุกรเพศเมีย
โดยการผสมเทียมด้วยน้ำ�เชื้อที่ผ่านการคัดเพศ. บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด.
9. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, สราวุธ ฉายประสาท, รังสรรค์ พาลพ่าย, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ศุภมิตร เมฆฉาย,
จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์, อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำ�เชื้อโคนมแยกเพศเพื่อใช้ใน
การผสมเทียม. เครือข่ายความร่วมมือ: ศูนย์ผลิตน้ำ�เชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, สำ�นักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำ�กัด.
10. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. โครงการความต้ า นทานต่ อ สารฆ่ า แมลงของหนอนใยผั ก . เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ :
บริ ษ ั ท ซิ น เจนทา.
11. ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, โชคชัย ไชยมงคล, ปณิตา บุญสิทธิ์, แสงทิวา สุริยงค์. การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี
ชนิดน้ำ�สูตร 10-5-5 และ 3-9-9 ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสด แตงโม กระเทียม
กะหล่ำ�ปลี พริกหนุ่ม และมะเขือเทศ. เครือข่ายความร่วมมือ: บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำ�กัด.
12. โสระยา ร่วมรังษี. ผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน. เครือข่าย
ความร่วมมือ: บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด.

งานวิจัยพื้นฐานที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำ�นวน 19 เรื่อง
(คปก.).

1. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, สรารัตน์ มนต์ขลัง. การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทรป์ Phyllactineae

2. ดำ�เนิน กาละดี, กรวรรณ ศรีงาม, ธิดารักษ์ แสงอรุณ. ปริมาณของวิตามินอีในเมล็ดข้าวเหนียวก่ำ�และงาขี้ม้อน.
3. ดำ�เนิน กาละดี, ประดิษฐ์ อุ่นถิ่น, แสงทิวา สุริยงค์. ความแตกต่างพันธุกรรมข้าวในการผลิตกาบาระหว่างพันธุ์ข้าวไร่
รวบรวมของมูลนิธิโครงการหลวง.
4. ดำ�เนิน กาละดี, เยาวมาลย์ เขียวสะอาด, ศันสนีย์ จำ�จด. การคัดเลือกและประเมินลักษณะชั่วต้น ๆ เพื่อพันธุกรรมข้าว
ไม่ไวต่อช่วงแสงของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวจ้าวก่ำ�ชั่วที่ 8 และข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1.
5. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ชมพูนุช ชุมภูปฏิ. การเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรรม        
บนที่สูงบ้านปางแดงใน ตำ�บลเชียงดาว อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
6. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พัทธ์ธีรา ศรีสวรรยา. การจัดการแปรรูปลำ�ไยของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียงเพื่อให้
ได้มาตรฐานอาหารและยา ตำ�บลมะเขือแจ้ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน.
7. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. การวิจัยเกษตรเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสเฉพาะถิ่น.
8. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงาน.
9. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. ข้าวไทยสู้โลกร้อน.
10. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. เพิ่มคุณภาพข้าวไทยด้วยการจัดการธาตุอาหาร.
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11. พิทยา สรวมศิริ,   J.N. Wiinsche, Sybille Neidhart, กรวรรณ ศรีงาม, ติณณา เจิรญกิจ, พาวิน มะโนชัย.
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพืน้ ทีส่ งู :     กรณีศกึ ษาการผลิตลำ�ไย ลิน้ จี่ และมะม่วงนอกฤดู
(ปีที่ 1).
12. พิทยา สรวมศิริ, นุดี เจริญกิจ. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การทดสอบสาธิตการจัดการสวนเพื่อผลิต
ลิ้นจี่ นอกฤดูบนพื้นที่สูง.
13. ศิวาพร ธรรมดี, กฤษฎา หงษ์ทอง, โสระยา ร่วมรังษี. อิทธิพลของระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในระบบวัสดุปลูกไร้ดิน.
14. ศิวาพร ธรรมดี, ดวงกมลวรรณ กบกันทา. ผลของการทำ�  Seed Priming กับเมล็ดแตงกวาต่อการงอกและกิจกรรม
ของเอนไซม์บางชนิด.
15. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, สิริมล ขันแก้ว, สุชาดา เวียรศิลป์. การเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล.
16. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, สุชาดา เวียรศิลป์, หนึ่งฤทัย บุญมาลา. การยกระดับคุณภาพเมล็ดพอกของข้าวโพดหวาน
ด้วยการใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์.
17. สรัญยา วัลยะเสวี. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนไมซีส ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าว.
18. โสระยา ร่วมรังษี, วีณัน บัณฑิตย์. ผลของปัจจัยบางประการต่อการผลิตแซนเดอร์โซเนีย.
19. อรรถชัย  จินตะเวช. การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัย
ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1.

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร จำ�นวน 2 เรื่อง
ลำ�ดับ

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

1 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำ�เพาะต่อเพศของ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
สราวุธ ฉายประสาท
โคลนหมายเลขสิบเอ็ดอีเก้า

2

รังสรรค์ พาลพ่าย
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
ศุภมิตร เมฆฉาย
จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์
อรประไพ คชนันทน์
อรวรรณ หิมานันโต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำ �เพาะต่อเพศผู้ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
สราวุธ ฉายประสาท
ของโคลนหมายเลขบีเอ็มสอง
รังสรรค์ พาลพ่าย
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
ศุภมิตร เมฆฉาย
จุรีย์รัตน์ สำ�เร็จประสงค์
อรประไพ คชนันทน์
อรวรรณ หิมานันโต

เจ้าของ

วัน เดือน ปี
ที่ยื่นจด
สำ�นักงาน
กรกฎาคม
พัฒนาการวิจัย
2554
การเกษตร
(สวก.)

สำ�นักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
(สวก.)

กรกฎาคม
2554

ประเทศ
ที่ยื่นจด
ไทย

ไทย
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จำ�นวน 12 เรื่อง
อาจารย์, บุคลากร เป็นชื่อแรก

1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ และผู้ร่วมวิจัย คุณศีวพงษ์ ยะมะกะ,
คุณนิราภรณ์ ชัยวัง, คุณอัญชลี ณ เชียงใหม่, คุณมิชาเอล ครอยเซอร์,  
คุณมิชาเอล วิคเค. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยชมเชย เรื่อง “ผลของน้ำ�หนักฆ่า
ต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนือ้ และคุณภาพเนือ้ ของกระบือปลัก” ในงานประชุมวิชาการ
ครั ้ ง ที ่ 49  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก ศ.ดร. กำ�พล อดุลย์วิทย์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2.  อ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก. อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภท
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำ�ปี 2553 จากสมาคมเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งประเทศไทย หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การย่อยสลายฮีสตามีน
โดยอาศัยอาเคียที่ชอบเกลือ” (Histamine Degradation by Halophilic
Archaea) ในการประชุมวิชาการประจำ�ปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ     
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553
3. คุณจตุรงค์ พวงมณี, คุณกุศล ทองงาม, คุณกุหลาบ อุตสุข. ได้รับรางวัลชมเชย
ภาคบรรยาย สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก เรื่อง “การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชุม” บรรยายโดย
คุณจตุรงค์ พวงมณี นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National
Horticultural Congress 2011) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-20
พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
4. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ร่วมวิจัย คุณสุนีย์ จันทร์สกาว คุณศิริวุฒิ สุขขี
ได้รับรางวัลดีเด่นภาคโปสเตอร์ สาขาวัสดุปลูกและธาตุอาหารพืช เรื่อง “ผลของอัตราปุ๋ยต่อ
การเจริญเติบโตและปริมาณสารทางยาในเกล็ดหยก” การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่
10 (The 10th National Horticultural Congress 2011) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน
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นักศึกษา เป็นชื่อแรก

5. คุณกฤติยาพร บวรวัฒนะ, อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี, รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ภาคบรรยาย สาขา
สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก เรื่อง “ผลของปริมาณไอออนบีมพลังงานต่ำ�ต่อการรอดชีวิตและการเติบโตของอัญชัน” บรรยายโดย
คุณกฤติยาพร บวรวัฒนะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress 2011)              
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
6. คุณเทวิณี พันธ์สิทธิ์, อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน, อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาสรีรวิทยา
การผลิตไม้ดอก เรื่อง “ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดต่อการพัฒนาหัวของว่านจูงนาง” บรรยายโดย คุณเทวิณี
พันธ์สทิ ธิ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress 2011) ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
7. คุณพิชิต เหลืองหิรัญ, อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน, อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาสรีรวิทยา
การผลิตไม้ดอก เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในดินกับลักษณะของดอกว่านจูงนาง” บรรยายโดย อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress 2011) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
8. คุณดวงกมลวรรณ กบกันทา, อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี, อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขา
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังการเก็บเกี่ยว เรื่อง “ผลของระยะเวลาที่ให้เมล็ดดูดน้ำ�ในการทำ� Seed Priming ต่อการงอกของ
เมล็ดพันธุ์แตงกวา” บรรยายโดย คุณดวงกมลวรรณ กบกันทา นักศึกษาปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 (The 10th National
Horticultural Congress 2011) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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9. Miss.Theint Theint Aung นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ศักดิ์ดา   จงแก้ววัฒนา, รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ภาคบรรยายสาขาสิ่งแวดล้อมในดินและมลพิษทางดิน เรื่อง “การตระหนักถึงผลที่เป็นอันตรายของสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
ของผู้ปลูกผักและไม้ดอกและความสัมพันธ์กับการนำ�ไปใช้ในเมืองพินอูลิน ประเทศเมียนมาร์” ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. Miss. Ei Ei Cho นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์, รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาคบรรยาย สาขาฟิสิกส์ดินและการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ�  ดิน เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินโดยใช้
วัสดุอินทรีย์ในระบบพืชที่มีน้ำ�มันเป็นหลัก ในจังหวัดแม็กเวย์ เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศเมียนมาร์” ประชุมวิชาการดินและ
ปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. คุณจักรพันธ์ อินทจักร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช เรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการสกัดกรดฮิวมิค
จากถ่านหินลีโอนาร์ไดท์” ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
นานาชาติ มหาหาวิทยาลัยแม่โจ้
12. คุณนันทพร สุทธิ นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ผู้นำ�เสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม ในกลุ่มพันธุศาสตร์ด้านสัตว์และจุลินทรีย์ ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่
17 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิต จำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้

1. การบรรยายพิ เ ศษ เรื ่ อ ง “แนวทางการวิ จ ั ย เกษตร
เพื ่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ” เมื ่ อ วั น ที ่ 14 ตุ ล าคม 2553
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจากคุณประจิตติ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
ด้านการจัดการสัตว์ปีก กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและอาหาร (สัตว์บก)
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณปรีชา โกวิทยา กรรมการผู้จัดการ
บริษัทลานนาโปรดักส์ จำ�กัด เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีผู้เข้าร่วม
ฟังบรรยายประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำ�นวน 50 คน
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2. งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในการจัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำ�เพาพงค์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    เป็นวิทยากร
มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 89 คน
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการทาง
บรรณานุกรม EndNote Web จำ�นวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม
2554 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรัญยา ไชยวงค์ นักเอกสารสนเทศ งานบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศกลาง สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูลและการอ้างอิงบรรณานุกรม
สำ � หรั บ การเขี ย นรายงานผลการวิ จ ั ย มี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ย
คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 รุ่น รวมจำ�นวน
39 คน
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4. การฝึกอบรม เรื่อง ”หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี”
เมื ่ อ วั น ที ่ 31 สิ ง หาคม 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม สุ ข ุ ม อั ศ เวศน์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก
รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ บรรณาธิการวารสารเกษตร และศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และนักวิชาการเกี่ยวกับหลักการที่ดี
ของการเขี ย นบทความทางวิ ช าการเตรี ย มความพร้ อ มให้ ก ั บ คณาจารย์
ในการเสนอขอตำ�แหน่งทางวิชาการ รวมทั้งนักวิชาการที่จะเสนอขอตำ�แหน่งชำ�นาญการพิเศษ ตำ�แหน่งเชี่ยวชาญ และ
กระตุ้นคณาจารย์และนักวิชาการผลิตผลงานที่เป็นบทความทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำ�นวน 34 คน

การสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อการวิจัย จำ�นวน 18 โครงการ งบประมาณ 810,000 บาท

1. ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1.1  โครงการวิจยั ริเริม่ แบบมุง่ เป้า จำ�นวน 6 โครงการๆ ละ 100,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 600,000 บาท ดังนี้
1.1.1 อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, นายอภิชาติ ศรีภัย. การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
                         เพื่อเป็นการหยาบสำ�หรับโคขาวลำ�พูน
1.1.2 อ.ดร.จิ ร วั ฒ น์ พั ส ระ. ประสิ ท ธิ ภ าพของการลดการผลิ ต แก๊ ส มี เ ทนในโคเนื ้ อ พั น ธุ ์ ข าวลำ � พู น
                        ด้วยการเสริมเมล็ดลำ�ไยผง
1.1.3 อ.ดร.นันทิภัคค์ ฐาปนพงษ์วรกุล, ดร.กรวรรณ ศรีงาม. การศึกษาความสามารถของเชื้อ endophytic
actinomycetes, Streptomyces sp. P-4 ในการสังเคราะห์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
                          และผลของการใช้เชื้อ P-4 ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกในดินซึ่งมีการใช้สารกำ�จัดวัชพืช
1.1.4 อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร, อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย, ดร.นริศ ยิ้มแย้ม. การศึกษาโรคที่เกิดกับข้าวสี
                         พันธุ์ต่าง ๆ
1.1.5     อ.ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์,    อ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง.  ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูก
                         กาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ
1.1.6 นางปณิตา บุญสิทธิ์. ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม ที่มีต่อปริมาณสารแกมม่า
                          ออไรซานอล ในเมล็ดข้าวเหนียวดำ�พื้นเมือง
1.2  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำ�นวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท ดังนี้
1.2.1 อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร. การวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้องต้น (PLP 360210)
                         เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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2. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ
2.1 ทุนวิจัยสถาบัน จำ�นวน 2 โครงการๆ ละ 10,000 บาท รวมงบประมาณ 20,000 บาท ดังนี้
2.1.1 อ.ดร.รั ช ดาวรรณ ชี ว ั ง กู ร . ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารของคลิ น ิ ก โรคพื ช  
                         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1.2 นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์
                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 9 โครงการ ๆ ละ 20,000 บาท รวมงบประมาณ 180,000 บาท
3.1 รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี, นางสาวเยาวมาลย์ เขียวสอาด, รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด. การคัดเลือกและประเมินลักษณะ
                ชัว่ ต้น ๆ เพือ่ พันธุกรรมข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงของลูกผสมระหว่างสายพันธุก์ า้ วหน้าข้าวจ้าวก่�ำ ชัว่ ที่ 8 และข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
3.2 รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี, นายประดิษฐ์ อุ่นถิ่น, ดร.แสงทิวา สุริยงค์. ความแตกต่างพันธุกรรมข้าวในการผลิตกาบา
              ระหว่างพันธุ์ข้าวไร่รวบรวมของมูลนิธิโครงการหลวง
3.3  รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี, นางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ, ดร.กรวรรณ ศรีงาม. ปริมาณของวิตามินอีในเมล็ดข้าวเหนียวก่ำ�
               และงาขี้ม้อน
3.4  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, นางสาวสิริมล ขันแก้ว, รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์. การเพิ่มประสิทธิภาพความงอก
               ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล
3.5  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมาลา, รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์. การยกระดับคุณภาพเมล็ด
               พอกของข้าวโพดหวานด้วยการใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
3.6  อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี, นางสาวดวงกมลวรรณ กบกันทา. ผลของการทำ� Seed Priming กับเมล็ดแตงกวาต่อการงอก
              และกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิด
3.7  อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี, นางสาววาสนา สิทธิเวช. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนไมซีส ในการควบคุมโรค
               ถอดฝักดาบของข้าว
3.8  อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีสวรรยา. การจัดการแปรรูปลำ�ไยของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้าน
               สันป่าเหียงเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา ตำ�บลมะเขือแจ้ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน
3.9  อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ. การเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารของ
              เกษตรกรรมบนที่สูงบ้านปางแดงใน ตำ�บลเชียงดาว อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาความเข็มแข็งกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย และการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานหลักในการบริหารจัดการงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์มูลค่า
เพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ) โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา              
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิจัย 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิจัยข้าว จำ�นวน 8 โครงการ ดังนี้
1.1  ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว, อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย. เพิ่มคุณภาพข้าวไทยด้วย
                        การจัดการธาตุอาหาร
1.2  รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี, รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด, ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์. การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำ�พันธุกรรมเด่น
                        ชนิดใหม่
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1.3 อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์, รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับสารต้านอนุมูล
                        อิสระในข้าวก่ำ�
1.4 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด, รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่ำ�
                        พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์
1.5 รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, นายองอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล, นางสาววรรวิไล จุลพันธ์, นายธรรมศาสตร์
                        พิชยศาสตร์พงศ์. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและระบบการตลาดของข้าวอินทรีย์และข้าวก่ำ�
1.6 ผศ.ดร.ธีระ ชีโวนรินทร์. การศึกษาฤทธิ์ของอาหารผสมข้าวก่ำ�ในการป้องกันการเกิดรอยโรคเริ่มต้นของ
             มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ในหนูทดลอง และผลของสารสกัดข้าวก่ำ�ต่อการเจริญเติบโตและลุกลามของเซลล์
                        มะเร็งลำ�ไส้
1.7 ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย (พัวธนาโชคชัย), รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย, รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี.
                        ผลของสารสกัดจากข้าวก่ำ�ต่อการเกิดมะเร็งตับในหนูขาว
1.8 ดร.นริศรา ไล้เลิศ, ผศ.ดร.อัญชลี พงศ์ชัยเดชา, รศ.ดร.ดำ�เนิน กาละดี, ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธิ์,
                       ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย, ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล. การศึกษาฤทธิ์ในการลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดและ
                        ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวก่ำ�และสารสกัดจากข้าวก่ำ�ในหนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน
2. กลุ่มวิจัยลำ�ไย จำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้
2.1 ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต, ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, นางสาวบุณรดา ไชยกันทา, นางพัชรินทร์
                                  ปลุกเสก, นางพรรัตน์ ศิริคำ�, นายสมศักดิ์ จีรัตน์. โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลำ�ไยชีวภาพที่มีคุณภาพดี
                       ปลอดภัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2.2 ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง, รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, ผศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์, ผศ.ดร.คมกฤต
               เล็กสกุล์, ผศ.ดร.กรกฏ ใยบัวเทศ. การเพิ่มกำ�ไรการผลิตลำ�ไยนอกฤดูด้วยสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและ
                        เชื่อมโยงข้อมูลโซ่อุปทานของเกษตรกร
2.3 รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี, นายเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, นายศักดา พรึงลำ�ภู, นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์,
                       ผศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, นางณัฐพร ลัดเครือ. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาลักษณะเนือ้ สัมผัส
                        ของลำ�ไยแปรรูปปราศจากการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์
2.4  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล, นางสาวสุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและ
                        อาหารเช้าธัญชาติผสมลำ�ไยโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
3. กลุ่มวิจัยกาแฟ จำ�นวน 3 โครงการ ดังนี้
3.1 รศ.รำ�ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย, นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ. ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ
                       อราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย  
3.2 ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, นายประเสริฐ คำ�ออน, นายถาวร สุภาวงค์, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว. เชื้อไมโคไรซ่าที่มีผลต่อ
                       การเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในต้นกล้ากาแฟ
3.3 นายวราพงษ์ บุญมา, นายชวลิต กอสัมพันธ์, นายประเสริฐ คำ�ออน, นายถาวร สุภาวงศ์. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
                       และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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4. กลุ่มวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ จำ�นวน 3 โครงการ ดังนี้
4.1 รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์, ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย. การประยุกต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิต
                        น้ำ�เชื้อคัดเพศสำ�หรับโคขาวลำ�พูน
4.2 ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์, อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. มูลค่าเพิ่มของเนื้อ
                        โคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน โดยการเพิ่มความน่ารับประทาน ด้วยการฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
4.3  ดร.กรวรรณ ศรีงาม, นายแพทย์ ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล, ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ,
                นายศุภฤกษ์ สายทอง. ผลของคุณลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค และกรดอะมิโน ของโคพื้นเมือง
                        ต่อคุณภาพเนื้อ
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Knowledge Management) ภายใต้หัวข้อการจัดการองค์ความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นกลางและ รุ่นใหม่

งานบริ ห ารงานวิ จ ั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ได้ จ ั ด กิ จ กรรม           
การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย (Knowledge Management)
หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายประสบการณ์ด้านการวิจัย
ระหว่างนักวิจยั อาวุโสสูน่ กั วิจยั รุน่ กลางและ รุน่ ใหม่”    โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นการทำ�งานวิจัยของนักวิจัย
อาวุโสให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่ เพือ่ ทดแทนการเกษียณอายุ
ราชการนักวิจัยอาวุโส ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจำ�นวนมาก
เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำ�เนิน
การวิจัยได้อย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
การดำ�เนินการจัดการองค์ความรู้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยระดับคณะฯ
2. ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหัวข้อชุดโครงการวิจยั เมือ่ วันที่ 21 มกราคม  
             2554 ณ ห้องประชุมดำ�รง ติยวลีย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		
ผลการดำ�เนินงาน ได้หัวข้อชุดโครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการทรัพยากร                   
             เพือ่ ความมัน่ คงทางอาหารและการใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์พื้นบ้านในภาคเหนือ”
3.  จัดประชุมนักวิจัยอาวุโสร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้ชุดโครงการ “ความหลากหลาย
        ทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์พื้นบ้านใน  
             ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		
ผลการดำ�เนินงาน ได้ข้อเสนอโครงการ จำ�นวน 9 ชุดโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน   
             จำ�นวน 2 แหล่งทุน ดังนี้
    1. เสนอขอรับทุนจาก Thailand University Consortium ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 1
             ชุดโครงการ ดังนี้
    ชุ ด โครงการ “ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การจั ด การทรั พ ยากร เพื ่ อ ความมั ่ น คงทางอาหาร และ     
            การใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์พื้นบ้านในภาคเหนือ” โดยมี ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เป็นหัวหน้าชุดโครงการ
             ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ ดังนี้
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    1.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมผลไม้ทางภาคเหนือ หัวหน้าโครงการคือ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
		
1.2 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของ
                           วัสดุเศษเหลือจากการปลูกข้าว หัวหน้าโครงการคือ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมืน่ อาจ
		
1.3 การประยุกต์ใช้เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟอราบิก้าในการผลิตสุกร หัวหน้าโครงการคือ อ.ดร.ปิยะวรรณ  
                           สุทธิประพันธ์
		
1.4 การใช้ประโยชน์ในทางโภชนาการจากข้าวเฉดสีพันธุ์พื้นเมืองและงาขี้ม้อน หัวหน้าโครงการคือ
                           อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย
		
ผลการพิจารณา อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติทุนจากแหล่งทุน
		

2. เสนอขอรับทุนวิจัยจาก สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กรอบการวิจัยที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย จำ�นวน 8 ชุดโครงการ ดังนี้
		
2.1 ความหลากหลายของพันธุ์พืชในระบบเกษตรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทยฐานข้อมูล
                           การสร้างมูลค่าเพิ่มและการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการคือ คุณชวลิต กอสัมพันธ์
		
2.2 แนวทางการใช้ประโยชน์จากแกลบเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมครบส่วนสำ�หรับโคนม
                           หัวหน้าโครงการคือ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
		
2.3 การจั ด การการปรั บ ตั ว ของข้ า วไทยภายใต้ ส ภาพภู ม ิ อ ากาศแปรปรวน หั ว หน้ า โครงการคื อ
                           รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด
		
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำ�ปะหลังด้วยท่อนพันธุ์คุณภาพดี หัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.เบญจวรรณ                            
                           ฤกษ์เกษม
		
2.5 ศักยภาพในการผลิตและความสำ�เร็จของการเลี้ยงสุกรในระบบเกษตรธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจ
                           พอเพียงในเขตภาคเหนือ หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
		
2.6 การบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว หัวหน้าโครงการคือ อ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
		
2.7 คุณภาพเนือ้ และซากของปลานิล ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตชิน้ ปลาแล่
                           หัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
		
2.8 การใช้ ว ั ส ดุ เ ศษเหลื อ จากการปลู ก ข้ า วโพดเพื ่ อ ลดปั ญ หามลภาวะ หั ว หน้ า โครงการคื อ
                           รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
		
ผลการพิจารณา อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติทุนจากแหล่งทุน
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สรุปผลตัวชี้วัดคำ�รับรองการปฏิบัติงานด้านการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ตััวชี้วัด

หัวข้อ

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

2.1 จำ�นวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ
นำ � ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ   
(ปีปฏิทิน 2553)

100 ผลงาน

143 ผลงาน

2.2 จำ � นวนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
(ปีงบประมาณ 2554)

3 ผลงาน

4 ผลงาน

2.3 2.3.1 จำ�นวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้ยน่ื ขอจดทะเบียน
       สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ปีงบประมาณ 2554)

1 ผลงาน

2 ผลงาน

2.3.2 จำ�นวนผลงานวิจัยหรืองานสร้าสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน  
       สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ปีงบประมาณ 2554)

1 ผลงาน

0 ผลงาน

2.4 จำ � นวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ประจำ � ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ทำ � วิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก (ปีงบประมาณ 2554)

60 คน

80 คน

2.5 จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายใน (ปีงบประมาณ 2554)

5,056,800 บาท

9,710,530.87 บาท

2.6 จำ � นวนสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ จ ากแหล่ ง ทุ น 65,000,0000 บาท 55,540,421.46 บาท
ภายนอก (ปีงบประมาณ 2554)
2.7 จำ�นวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ
(ปีปฏิทิน 2553)

50 บทความ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
             นับข้อมูลในส่วนของอาจารย์ และบุคลากรที่มีตำ�แหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัย

80 บทความ

รายงานประจำ�ปี 2554

สรุปผลตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554)
ด้านการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความสำ�เร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
ตััวชี้วัด
หัวข้อ
2.1.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์และนักวิจยั
ประจำ�ที่อยู่จริง (ปีปฏิทิน 2553)
2.1.2 จำ�นวนงานวิจัยที่สะท้อนถึงการใช้ความรู้ในเชิงอัตลักษณ์และ
สามารถแข่งขันได้ (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.3 จำ�นวนโครงการที่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
GMS (อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง) (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.4 จำ�นวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคการผลิต (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.5 จำ�นวนงานวิจัยพื้นฐานที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจำ�ที่ได้รับทุนทำ�วิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ�ที่อยู่
จริง (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.7 จำ�นวนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.8 ร้ อ ยละของจำ� นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์
จากภายนอกสถาบั น ต่ อ อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ประจำ � ที่ อ ยู่ จ ริ ง
(ปีงบประมาณ 2554)
2.1.9 จำ � นวนผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรืออนุสทิ ธิบตั รเพิม่ ขึน้ (ปีงบประมาณ 2554)
2.1.10 จำ�นวนงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.1.11 ร้อยละของบทความวิจยั ได้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์และนักวิจัยประจำ�ทั้งหมด
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
             นับเฉพาะข้อมูลในส่วนของอาจารย์เท่านั้น

เป้าหมาย
ร้อยละ 70

ผลการดำ�เนินงาน
ร้อยละ 198.57

5 ผลงาน

26 ผลงาน

1 โครงการ

8 โครงการ

2 ผลงาน

12 ผลงาน

2 ผลงาน

19 ผลงาน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 85.71

1 ศูนย์

0 ศูนย์

0.450 : 1 คน

0.638 :1 คน

1 ผลงาน

0 ผลงาน

2 ผลงาน

3 ผลงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 112.68
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ ตามระบบ CMU-QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตััวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา ข้อ 1-7
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)

ผลการดำ�เนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
ดำ�เนินการข้อ 1-7

บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
√ = บรรลุ
การประเมิน
× = ไม่บรรลุ
√

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ ข้อ 1-6
ดำ�เนินการข้อ 1-6
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 450,000 60,128,282.89 890,789.38
หรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ)
67.50
ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ�และนักวิจัย
ประจำ� (ปีการศึกษา)

√

5

√

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. 5) งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

60%

75.92

√

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ. 6) งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
(ปีปฏิทิน)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.6 (สมศ. 7) ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

20%

49.30

√

5

6.57

√

3.29

176.13
232
35
71

2%

15.25
232

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

4.71

หมายเหตุ : ข้อมูลจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และมช. รวม 44 ตัวบ่งชี้ (CMU-QA) ได้รับคะแนน 4.58 คะแนน (เต็ม 5)
            อยู่ในระดับ ดีมาก

รายงานประจำ�ปี 2554

งานวิเทศสัมพันธ์
อาคันตุกะต่างประเทศเข้าเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ (Courtesy Call)

ลำ�ดับ
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานที่มาเยียมเยือน
1 19 พฤษภาคม 2554 สถาบัน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ� สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2 10 พฤษภาคม 2554 Oklahoma State University
3 3 ธันวาคม 2553
University Sains Malaysia
4 1 ตุลาคม 2553
Soupanuvong University, Laos

ประเทศ
China
USA
Malaysia
Laos, PDR.

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประเภททวิภาคี (Bilateral)

ลำ�ดับ
หน่วยงาน
1 Universitas Sebelas Maret

ประเทศ
Indonesia

2

The United Nations University

Japan

3

of Southeast Asian Studies
(CSEAS), Kyoto University

Japan

วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด
5 ตุลาคม 2554 - 4 ตุลาคม
2559
25 กรกฎาคม 2554 - 24
กรกฎาคม 2559
13 มิถุนายน 2554 - 12
มิถุนายน 2559

สาขาความร่วมมือ
เกษตรศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่คณะเกษตรศาสตร์ดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

1. โครงการวิจัยร่วม จำ�นวน 1 โครงการ
โครงการวิจัยเพื่อการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Uplands
Program) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
ร่วมมือหน่วยงาน Hohenheim University ประเทศเยอรมัน แหล่งทุน DFG

2. หลักสูตรร่วม (Joint Degree) จำ�นวน 1 หลักสูตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Hohenheim University ประเทศเยอรมัน จัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำ�แบบบูรณาการ (SAIWAM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรในเชิงลุ่มน้ำ�  การทำ�การเกษตรอย่างยั่งยืน และต้องการพัฒนาตนเองในทักษะ
ทางวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ�แบบบูรณาการ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553-30
กันยายน 2554

3. โครงการจัดการเรียนการสอน/บรรยายพิเศษ จำ�นวน 3 ครั้ง
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Kobe and Q-Beef Production
in Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์
โกเบ ของประเทศญี่ปุ่น แก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Hideyuki Mannen
จาก Kobe University และ Assoc. Prof. Dr. Takafumi Gotoh
จาก Kyushu University ประเทศญี ่ ป ุ ่ น เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำ�เพาพงศ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การบรรยายพิ เ ศษ เรื ่ อ ง Molecular Basis of Plant
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
เกี ่ ย วกั บ Molecular Basis of Plant Defense ให้ แ ก่ น ั ก ศึ ก ษา
คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรจาก Prof. Dr. Jean-Pierre Métraux
นักวิทยาศาสตร์ จาก Department of Biology, University of Fribourg,
Switzerland เป็ นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำ�เพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Research on Plant Pathology in
Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านโรคพืชของ
ประเทศญี่ปุ่น แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์
โดยได้รับเกียรจาก Dr. Yukio TOSA จาก Kobe University ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โครงการหลักสูตรระยะสั้น จำ�นวน 1 หลักสูตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 7 (The 7th Intensive Course for Kinki
University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น 1 เดือน ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2554

5. โครงการฝึกอบรม/ดูงาน จำ�นวน 4 ครั้ง
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง The use of Thermal Imaging for drought stress detection
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ให้ แ ก่ นั ก วิ ช าการจากหน่ ว ยงานภายใน
และภายนอกประเทศ จำ�นวน 30 คน เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และห้องปฏิบัติการกลาง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2. การศึกษาดูงานระยะสั้นด้านการส่งเสริมการเกษตรและ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตรและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้แก่คณะนักวิชาการ
จาก Mekong Delta Research Institute (MDI) และ Instituteof
Agricultural Science South Vietnam (IAS) จากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จำ�นวน 30 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
ณ       สถานีวจิ ยั เกษตรเขตชลประทาน และศูนย์วจิ ยั เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�นักศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ณ เมืองหังโจวและเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่
15-22 ตุลาคม 2553

4. การทัศนศึกษาดูงานระยะสั้นของนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาดูงานระยะสั้นด้านการเกษตรของประเทศไทยให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Chung Hsing
University ประเทศไต้หวัน จำ�นวน 23 คน โดยมี รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพืชสวน จากนั้นคณะนักศึกษาดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/กล้วยไม้ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2554 คณะเกษตรศาสตร์     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5. โครงการประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ จำ�นวน 3 ครั้ง

1. การประชุมสรุปผลความร่วมมือภายใต้โครงการ International Platform for Asian Agricultural Education
: IPAAE โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำ�เนินโครงการความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
และการถ่ายโอนหน่วยกิต (International Platform for Asian Agricultural Education : IPAAE) เมื่อวันที่ 4 - 9 ธันวาคม
2553 ณ มหาวิทยาลัยคิวชิว เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
2. การจัดนิทรรศการร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
“International Conference on Solanaceae Resistance
Breeding Technologies, Genetics and Genomics” ซึ่งจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์  2554 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะฯ พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน

3. การประชุมวันธาตุอาหารสังกะสี จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบัญชี่ ประเทศตุรกี โดยการสนับสนุนของ HarvestPlus/HarvestZinc Global Consortium
รวมทั้งสมาคมวิชาการทางธาตุอาหารพืช เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำ�เพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิยาลัยเชียงใหม่
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ทุนเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช, รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ และศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุม
A Thai-Italian Symposium on Food Quality, Innovation and Sustainability in Agriculture ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน
2554 ณ ประเทศอิตาลี
นักศึกษาต่างชาติ

1. ระดับปริญญาโท จำ�นวน 12 คน
ลำ�ดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 Mr. Khemkham Hongphakdy
2

Mr. บุญจันทร์ มณีแสง

3

Ms. Kongkeo Inthavong

4

Mr. พันธสิน คันธะวงศ์

5

Mr. คำ�โก้ ธรรมวง

ประเทศ

รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
Lao People's 510831011 พืชไร่
Democratic
Republic
Lao People’s 510831100 ส่งเสริมการเกษตร
Democratic
Republic
Lao People’s 510831101 ส่งเสริมการเกษตร
Democratic
Republic
Lao People’s 520831012 พืชไร่
Democratic
Republic
Lao People’s 520831108 เกษตรศาสตร์เชิง
ระบบ
Democratic
Republic

หลักสูตร
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
ศึกษาหลักสูตรปกติ
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ลำ�ดับ
ชื่อ-นามสกุล
6 Mr. NGUYEN SANG

ประเทศ
Vietnam

รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
520831802 การเกษตรยั่งยืนและ
การจัดการลุ่มน้ำ�แบบ
บูรณาการ
520831803 การเกษตรยั่งยืนและ
การจัดการลุ่มน้ำ�แบบ
บูรณาการ

หลักสูตร
ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ
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7

Mr. DANH TRUNG VIET

Vietnam

8

Ms. EI EI CHO

Myanmar

520831804 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

9

Mr. MYINT MYINT KHAING Myanmar

520831806 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

10 Mr. NGUYEN NGOC SON HAI Vietnam

520831807 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

11 Ms. THEINT THEINT AUNG Myanmar

520831808 เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

12 Ms. YANG YANG XU

520832046 ธุรกิจเกษตร

ศึกษาหลักสูตรปกติ

รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
490851010 โรคพืช

หลักสูตร
ศึกษาหลักสูตรปกติ

China

ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ

2. ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 3 คน
ลำ�ดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 Ms. NILAM WULANDARI

ประเทศ
Indonesia

2

Ms. บุญมา เพ็งพระจันทร์

Lao People's 510851019 พืชสวน
Democratic
Republic

ศึกษาหลักสูตรปกติ

3

Mr. YU OKUI

Japan

ศึกษาหลักสูตรปกติ

520851019 ปฐพีศาสตร์
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3. หลักสูตรระยะสั้น จำ�นวน 8 คน
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

Ms. Eri NAKAI

2

Mr. Kazuya AZUMI

3

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ประเทศ

The 7th Intensive Course
for Kinki University
The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

Kinki University

Japan

Mr. Kodai MORI

The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

4

Mr. Masahiro HONDA

The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

5

Ms. Momoko MIYAJIMA

The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

6

Mr. Shigeki INOUE

The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

7

Mr. Takayuki HIGUCHI

Kinki University

Japan

8

Mr. Yukinobu SHIMOIDE

The 7th Intensive Course
for Kinki University
The 7th Intensive Course
for Kinki University

Kinki University

Japan

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อำ�นวยการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตวบคุมการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ผลิต
นายมานพ เปี้ยพรรณ์
ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล
นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
นางภูษิตา คำ�ฝั้น
นายทวี จันทรมูล
นางสาวณัฏฐนันท์ ปารมี
นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ
นางสาวนิตยา วงค์ไชย
นางสาวนพวรรณ นุบุญมา
หน่วยผลิต:
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2554
โทร. 053-944090-91, โทรสาร. 053-944090 ต่อ 14. http://web.agri.cmu.ac.th/rdunit

