Annual Report 2013

รายงานประจําปี 2556

รายงานประจําปี 2556 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944090-92 โทรสาร. 053-9444090 ต่อ 14

คํานํา
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่
ในการให้บริการงานวิจัยและงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2556 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนิน
กิจกรรมวิจัยต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงรวบรวมผลการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556 จัดทําเป็นรายงานประจําปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ
ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป
รายงานฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ทุกท่าน ทางหน่วยงานฯ จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้สนใจ และผู้ใช้ข้อมูลบ้างไม่มากก็น้อย

(นางสาววิไลพร ธรรมตา)
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

สารบัญ

นโยบายด้านการวิจัย
เป้าหมายงานวิจัย
พันธกิจด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัย
หน้าที่หลักด้านการวิจัย
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะทํางานด้านการวิจัย
บุคลากรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานวิจัย
- โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556
- รายได้จากโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556
- รายละเอียดโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556
- ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ปีปฏิทนิ 2556
- บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2556
- บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ในปีปฏิทิน 2556
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปีปฏิทิน 2556
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์
- งานวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ
- ผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์
- ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
- สรุปผลตัวชีว้ ดั คํารับรองการปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ ตามระบบ CMU-QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา
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วิเทศสัมพันธ์
- สถาบัน/องค์กรต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ
- โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
- หลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ
- แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอารจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
- โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
- อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติที่มาดูงาน ปฏิบัติงาน ประชุม ฝึกอบรม หรือศึกษา
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
- รายชื่อผู้เสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
- งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นําเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
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นโยบายดานการวิจัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย แก่คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์ พัฒนา
และบูรณาการ
- มีผลการวิจัยของบุคคลากรทุกระดับ (ไม่น้อยกว่า 100 โครงการ / ปี)
- มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติม
- จัดประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานวิชาการในโอกาสต่าง ๆ
- มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย (Research Information System) ระบบติดตาม และประเมินผลที่สมบูรณ์
- มีโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งต่างประเทศ
- ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ตอบสนองตามความต้องการของสังคม ประเทศชาติ
- รวมกลุ่มวิจัยและมีหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้านข้าวพื้นเมือง ไม้ดอก ลําไย โคขาวลําพูน ระบบเกษตร
และเกษตรที่สูง
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพิ่มเติม ทางด้านไม้ดอกผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลําพูน
3. ให้ศูนย์และสถานีวิจัยต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของอาหาร (Food Security & Food Safety) เกี่ยวกับ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- การลดการใช้สารเคมี
- ความยั่งยืนของพืชลุ่มน้ํา
- พืชพลังงานทดแทน
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เปาหมายงานวิจัย
1. ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเผยแพร่ผลงาน
ได้ในระดับสากล และมีความเป็นเลิศอย่างน้อย 1 ด้าน ทางระบบเกษตร เกษตรที่สูง ข้าวพื้นเมือง กาแฟ ลําไย
ไม้ดอก ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลําพูน
2. ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ ของคณะ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ที่สูง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมหลักของคณะ มีงบประมาณ
การพัฒนาด้านกายภาพ จํานวนบุคลากรที่เข้าไปใช้บริการและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
4. คณะเกษตรศาสตร์มีจํานวนโครงการ การร่วมมือทางการศึกษาวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

พันธกิจดานการวิจัย
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ

ยุทธศาสตรการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบัน ที่มุ่งเน้นการวิจัย มี 2 กลยุทธ์
1. สร้างทีมงานวิจัยของคณะฯ ที่แข็งแกร่ง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถแข่งขันได้โดยความร่วมมือ ระหว่างอาจารย์กับบัณฑิตศึกษา
2. จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอย่างบูรณาการให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หนาที่หลักดานการวิจัย
เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานการเรียน
การสอนของคณะเกษตรศาสตร์ตลอดจนบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยบริการวิจัย
2. หน่วยส่งเสริมพัฒนาโครงการวิจัย และนักวิจัย
3. หน่วยจัดทําวารสาร
4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
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โครงสรางหนวยงาน
คณะเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะ

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

หนวยบริการวิจัย
- ธุรการ/ประสานงานวิจัย
- พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
- การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- รวบรวมผลงานวิจัยเดน
ของคณะฯ

หนวยสงเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย
- การพัฒนาหนวยวิจัย
/โครงการวิจัย
- จัดหาอุปกรณเครืิ่องมือ
เพื่อการวิจัย
- แสวงหางบประมาณ
เพื่อการวิจัย
- พัฒนาบุคลากรสูการเปน
นักวิจัยทุกสาขาวิชา
- งานวิจัยสถาบัน

หนวยจัดทําวารสาร
- วารสารเกษตร
ราย 4 เดือน
(กุมภาพันธ,
มิถุนายน, ตุลาคม)

หนวยวิเทศสัมพันธ
- วิเทศสัมพันธและฐานขอมูล
- งานทุนความสัมพันธกับ
ตางประเทศ
- อาคันตุกะสัมพันธ
- ประชุม สัมมนา วิชาการ
นานาชาติ การฝกอบรม
และศึกษา ดูงาน
ณ ตางประเทศ
- งานความรวมมือและพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

4 รายงานประจําปี 2556

โครงสรางการบริหาร
คณบดี
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร
นางฟองจันทร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
นางสาววิไลพร ธรรมตา

หนวยบริการวิจัย
- นางลาลิตยา นุมมีศรี
- นายมานพ เปยพรรณ
- นายทวี จันทรมูล

หนวยสงเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย
- นางสาววิไลพร ธรรมตา
- นางสาวภัทราพร จีนโน

หนวยจัดทําวารสาร
- นางสาวณัฏฐนันท
ปารมี

หนวยวิเทศสัมพันธ
- นางภูษิตา คําฝน
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คณะทํางานดานการวิจัย

ศ.ดร.สั ญชัย จตุรสิ ทธา
รองคณบดี ฝ ่ายวิจ ัยและวิเทศสัมพัน ธ์
ประธานคณะทํางาน

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
คณะทํางาน

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
คณะทํางาน

รศ.ดร.ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา
คณะทํางาน

รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
คณะทํ า งาน

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรั งษี
คณะทํ างาน

ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
คณะทํางาน

ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
คณะทํางาน

อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
คณะทํางาน

อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
คณะทํางาน

นางสาววิไลพร ธรรมตา
คณะทํางานและเลขานุการ

นางลาลิ ตยา นุ ่มมีศ รี
ผู้ช ่วยเลขานุ การ

ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
คณะทํางาน
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บุคลากรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ศ.ดร.สัั ญชัั ย จตุรสิิ ทธา
รองคณบดี ฝ ่ายวิจ ัยและวิเทศสัมพัน ธ์

นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

นางลาลิิตยา นุ่ ม มีี ศ รีี

นายมานพ เปีปี้ ยพรรณ์์

ทรมลล
นายทวี จันทรมู

สงเสริมพัฒนาโครงการวิจัย
และนักวิจัย

นางสาวภััทราพร จีีนโน
โ

นางสาวณัฏ ฐนัน ท์์ ปารมี

นนางภู
างภ ษิ ตา คํค ําฝฝัั้น
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556
ในปี 2556 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดําเนินการวิจัย จํานวน 177
โครงการ งบประมาณรวม 74,473,215.46 บาท
แหล่งทุน
ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา และศูนย์วิจัย
ภายนอกสถาบัน****
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยต่างประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

จํานวน
โครงการ***
54
9
45
123
3
98
10
12
177

งบประมาณ
4,693,497.94
3,993,270.63
700,227.31
69,779,717.52
2,590,602.60
60,871,423.43
3,657,571.80
2,660,119.69
74,473,215.46

ร้อยละ
(งบประมาณ)
6.30
5.36
0.94
93.70
3.48
81.74
4.90
3.57
100.00

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
*** จํานวนโครงการนับซ้ํา (เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับ 2 แหล่งทุน จํานวน 1 โครงการ และ 3 แหล่งทุน จํานวน 1 โครงการ ถ้าไม่นับซ้ําจะมี 174 โครงการ
**** งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
3.57%
0.94%
5.36%
4.90%
3.48%

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

81.74%
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โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2556 จําแนกตามภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน
ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน

จํานวนโครงการ

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
สํานักงานคณะ
รวม

54
19
39
15
20
11
7
0
9
174

งบประมาณ*
24,446,515.21
14,816,014.09
7,628,856.15
7,026,990.79
16,962,015.23
947,743.33
2,599,459.94
0.00
45,620.72
74,473,215.46

ร้อยละ
(งบประมาณ)
32.83
19.89
10.24
9.44
22.78
1.27
3.49
0.00
0.06
100

* งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย (ตามสังกัดหัวหน้าโครงการ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
0.00%
0.06%
3.49%
1.27%

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ํ

22.78%

32.83%

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง

9.44%

ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
10.24%

19.89%

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
สํานักงานคณะ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2552-2556
จํานวน : โครงการ
185

200

174

164

148

145

150
100
50
0

ปงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

2556

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2552-2556
จํานวน : บาท
120,000,000

101,658,584

100,000,000
70,467,542.35

80,000,000

74,473,215.46

66,067,636.17
49,333,350.49

60,000,000
40,000,000
20,000,000
2552

2553

2554

2555

2556

ปงบประมาณ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553-2556 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2554-2556
จํานวน : โครงการ
108

120

99

98

100
80
60

45

40
20

24
12

6 10

4

21
5

7 11

2

9

10 12

3

ปงบประมาณ

0
2554

2555

2556

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*
ทุนวิจัยตางประเทศ

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย
ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยเอกชน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2554-2556
จํานวน : ลานบาท
70.00

60.87

60.00
50.00

41.27

40.00

31.81

30.00
20.00
10.00

9.11

11.68

10.01
0.83 2.27

0.90

2.89 2.98

0.99 0.65

3.99

0.70 2.59

3.65 2.66

2554

2555

ปงบประมาณ

2556

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*
ทุนวิจัยตางประเทศ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยเอกชน

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
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กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุนวิจัย ปงบประมาณ 2552-2556
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา

โครงการ

โครงการ

18

20

45

50

15

12

40

12
9

10
5

5

30

24

20
10

11

0

0
2552

2553

2554

2555

2552

2556

2553

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ*

2554

2556

โครงการ

9

150

8

8

125

108

100

6

4

4

3
2

2

99

100

98

50
0

0
2552

2553

2554

2555

2552

2556

2553

2554

ทุนวิจัยตางประเทศ

2555

2556

ทุนวิจัยเอกชน

โครงการ

20

2555

ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

โครงการ

10

21

10

โครงการ

15

16
13

15
10

6

10

7

10

10
7

5

5

12

11

4

0

0
2552

2553

2554

2555

2556

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2552

2553

2554

2555

2556
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กราฟแสดงงบประมาณ จําแนกตามแหลงทุนวิจัย ปงบประมาณ 2552-2556
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา
ลานบาท

ลานบาท

12.00

1.20

9.11

9.00
4.84

6.00

3.99
1.81

3.00

0.99
2553

0.60

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556

ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

ลานบาท

ลานบาท

75.00

20.00
15.17

13.90

62.03

60.00

11.68

60.87
39.60

45.00

10.01

10.00

41.27
31.81

30.00

5.00

2.59

15.00
-

2552

2553

2554

2555

2552

2556

ทุนวิจัยตางประเทศ

2554

ลานบาท

19.07
13.02

2.00

10.00
5.00

0.83

3.65

2.89

2554

2555

2556

2.66

2.27
1.46

1.00

0.55

-

2553

2555

2.98

3.00

15.00

2552

2553

ทุนวิจัยเอกชน

ลานบาท

20.00

0.31

-

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ*

15.00

0.70
0.65

0.35

0.30

2552

0.90

0.90

2556

2552

2553

2554

2555

2556

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553-2556 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
(ยกเว้นแต่งบประมาณในส่วนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2554-2556 ไม่ได้หารเฉลี่ย)
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน ปงบประมาณ 2554-2556
จํานวนโครงการ

59

60

54
47

50

39

40
30

27
22
17

20

25

11

10

20

19
8
1

0

11

10
0

0

20

19

15

17

12 14

7 9

0

0

ปงบประมาณ

2554

2555

2556

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
สํานักงานคณะ

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จําแนกตามภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน ปงบประมาณ 2554-2556
จํานวน : ลานบาท

40

38.19

30

25.62

24.45
14.82 16.96

20
9.48
10

5.96

5.52
3.21
0.02

2.19 1.49
0.00

4.71

8.27
3.93
2.94 0.00

0
2554

2555

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
สํานักงานคณะ

7.63

1.68 2.16
0.00

7.03
0.00

2.60
0.95 0.04

2556
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ปงบประมาณ
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กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน ปงบประมาณ 2552-2556
ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ

โครงการ

39

38

40
30

75

65

23

22

25

20

59

55

60

54
47

45
30

10

15

0

0
2552

2553

2554

2555

2552

2556

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

2553

2554

2555

2556

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา

โครงการ

โครงการ

19

20

17

15

11

15

12

30

30

18

20

17

10

19
14

10

5

0

0
2552

2553

2554

2555

2552

2556

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

2553

2554

2555

2556

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการ

โครงการ

3

30

2

20

27
20

1

1
0

10
0

0
2552

12

1

2553

2554

20

15

2555

0
2556

0
2552

2553

2554

2555

2556
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

สํานักงานคณะ

โครงการ

โครงการ

19

20
13

15

10

17

14
11

10

10
8

8

9

8
5

6
4

5

2

0

0

2552

2553

2554

2555

2552

2556

2553

2554

2555

2556

กราฟแสดงงบประมาณโครงการวิจัย จําแนกตามภาควิชา/ศูนย/หนวยงาน ปงบประมาณ 2552-2556

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
ลานบาท

ลานบาท

25

50

21.08

20

43.72

40

13.27

15

25.62

30

10

7.63

5.96

5

20
0

2552

2553

2554

2555

2556

2552

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

2553

2554

2555

2556

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา

ลานบาท

15

24.45

10

4.71

0

20

38.19

32.14

ลานบาท

15.32

10

10

14.82

15

7.03

5.42

5

2.94

3.21

5

6.71

0

4.83

5.52
3.93

0
2552

2553

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556
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ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ลานบาท

ลานบาท

0.09

0.10

20

16.96

15

11.99

12.34
9.48

10

0.05
0.02
0.00

0.00

2552

0.00

0.00
2553

2554

8.27

5
2555

0
2552

2556

2553

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

2555

2556

สํานักงานคณะ
ลานบาท

ลานบาท

3

3
2

2554

1.64

2.16

2.19

1.68

2

1.68
0.95

1

1.49
1.19

1

0.69
0.04

0

0
2552

2553

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553-2556 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
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รายไดจากโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2556
ในปีงบประมาณ 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น
2,957,686.10 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 887,780.23 บาท ส่วนของคณะเกษตรศาสตร์
จํานวน 854,465.84 บาท และส่วนของภาควิชา/ศูนย์ จํานวน 1,215,440.03 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
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจํานวนเงินทั้งหมด
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบํารุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

Overhead
Charge*

พิเศษ ก.**

รวม (บาท)

678,600.23
741,770.84
122,084.03

209,180.00
112,695.00
0.00

887,780.23
854,465.84
122,084.03

101,549.03

0.00

101,549.03

20,535.00

20,535.00

254,458.35

0.00
0.00

254,458.35

50,771.00

0.00

50,771.00

51,673.00

0.00

51,673.00

152,014.35

152,014.35

58,868.50

0.00
250,860.00

309,728.50

58,868.50

250,860.00

309,728.50

0.00
360.00
0.00
328,671.65
0.00
32,637.50

0.00
32,420.00
0.00
135,080.00
0.00
0.00

0.00
32,780.00
0.00
463,751.65
0.00
32,637.50

2,217,451.10

740,235.00

2,957,686.10
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กราฟแสดงสัดสวนการจัดเก็บเงินรายไดจากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ปงบประมาณ 2556

คณะเกษตรศาสตร
จํานวนเงิน
854,465.84 บาท
(28.89%)

ภาควิชา/ศูนยวิจัย
จํานวนเงิน
1,215,440.03 บาท
(41.09%)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวนเงิน
887,780.23 บาท
(30.02%)

กราฟแสดงสัดสวนการจัดเก็บเงินรายไดจากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จําแนกตาม ภาควิชา/ศูนยฯ ปงบประมาณ 2556

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

2.70%
2.69%
10.04%

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
38.16%

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

20.94%

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ํ
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ*
25.48%

หมายเหตุ : *ไมมีเงินรายไดจากโครงการวิจัย

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง*
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายไดจากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ของคณะเกษตรศาสตร (รวมภาควิชา/ศูนยฯ/หนวยงาน) ปงบประมาณ 2552-2556*
หนวย:บาท
3,202,677.97

3,052,376.53

3,362,224.01

1,864,218.55

2552

2553

2554

2555

2,069,905.87

ปงบประมาณ

2556

หมายเหตุ : ไมรวมสวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

กราฟแสดงขอมูลการจัดเก็บเงินรายไดจากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จําแนกตาม ภาควิชา/ศูนยฯ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2552-2556

คณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
บาท

บาท

2,000,000

1,568,021.15

1,500,000

400,000

1,528,480.09

300,000

1,393,927.21

1,000,000

854,465.84
830,943.80

500,000

290,441.60

243,610.50
169,338.00
155,959.40

200,000
100,000

122,084.03

0

0
2552

2553

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556
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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
บาท

บาท

755,885.63

800,000

600,000

713,038.50

407,097.23

600,000

400,000

521,551.36
349,116.50

400,000

242,683.30
254,458.35

200,000

309,728.50

0

200,000
0

2552

2553

2554

2555

2556

2552

2553

2554

2555

2556

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา
บาท

บาท

1,500.00

1,500

300,000
205,773.40

203,941.50

200,000

1,000
131,925.00

100,000

57,775.00

32,780.00

500
0

0
2552

2553

2554

2555

0.00
2552

2556

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

0.00
2553

2554

0.00

0.00

2555

2556

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

บาท

บาท

800,000

60,000

664,865.41

600,000

463,751.65

400,000
200,000

178,812.60

125,614.60

261,811.64
207,366.49

51,407.00

40,000
11,550.00

20,000

197,960.15

0

0
2552

2553

2554

2555

2556

6,000.00

5,100.00
2552

2553

2554

2555

0.00
2556
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รายละเอียดโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2556
โครงการ

จํานวนโครงการ

แล้วเสร็จ

ยังไม่แล้วเสร็จ

รวม

112
62
174

59
46
105

53
16
69

โครงการวิจัยใหม่*
โครงการวิจัยเดิม
* อนุมัติในปีงบประมาณ 2556 (มีทั้งชื่อเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัติเป็นปีๆ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

แผนภูมิแสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ ปงบประมาณ 2552-2556
โครงการ
103
79

2552

112

102
72 75

2553

62

2554

โครงการวิจัยใหม

74 71

2555
โครงการวิจัยเดิม

62

2556

ปีงบประมาณ
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โครงการวิจัยใหมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2556 จํานวน 112 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่แล้วเสร็จ จํานวน 59 โครงการ
1. กรวรรณ ศรีงาม, จิรวัฒน์ พัสระ, ทรงเกียรติ
สุวรรณศิริกุล, ศุภฤกษ์ สายทอง, สัญชัย จตุรสิทธา. ผลของ
คุณลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อ โปรตีโอมิค และ กรดอะมิโน
ของโคพืน้ เมืองต่อคุณภาพเนือ้ ปีท่ี 3 (ภายใต้กลุม่ คลัสเตอร์ :
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
2. กรวรรณ ศรีงาม, ธันยวีร์ ซาวคําเขตร์. การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี กลุม่ สารสําคัญ และฤทธิท์ างเภสัชวิทยา
ของพืชท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู (ภายใต้ชดุ โครงการวิจยั การพัฒนา
เชิ ง เศรษฐกิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
3. กรวรรณ ศรีงาม, พงศธร ธรรมถนอม, พุฒินันท์
มีเผ่าพันธุ์, รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย, ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา,
อั ง คณา อิ น ตา. การศึ ก ษา สํ า รวจ การขยายพั น ธุ์
องค์ประกอบเคมีสาํ คัญ และฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของตีนฮุ้งดอย
ในภาคเหนือของไทย. งบประมาณแผ่นดิน.
4. กานต์ คงบรรทัด, วนิดา วงศ์พยอม. การประเมิน
ผลการใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-office)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
5. เกวลิ น คุ ณ าศั ก ดากุ ล . การคั ด เลื อ กเชื ้ อ
แอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มีประสิทธิภาพในระบบการผลิต
ต้ น แม่ พั น ธุ์ ด้ ว ยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เพื่ อ ควบคุ ม เชื้ อ รา
สาเหตุโรคของสตรอเบอร์รี่. มูลนิธิโครงการหลวง.
6. เกวลิน คุณาศักดากุล. การคัดเลือกเชื้อแอคติโนโมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรครากเน่าไฟทอปธอรา
โนสสตรอเบอรี ่. โครงการพัฒนานั กวิจ ัย และงานวิจ ั ย
เพือ่ อุตสาหกรรม (พวอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.).

7. เกวลิน คุณาศักดากุล. การปรับปรุงและประยุกต์
ใช้เทคนิคสกัดสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์
เพื่อควบคุมโรคใบจุดพืชตระกูลกะหล่ําและใบไหม้มะเขือ
บนพืน้ ทีส่ งู (ภายใต้ชดุ โครงการวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตร
และผลิตภัณฑ์สําหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบน
พื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
8. เกวลิน คุณาศักดากุล. เชื้อสาเหตุ อาการ และ
ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรครากเน่าของชาอัสสัมอินทรีย์
ในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
9. จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม, กุหลาบ อุตสุข,
ฉันทลักษณ์ ติยายน, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ศึกษาการผลิต
ผักโขมพื้ นบ้า นเพื ่ อการขยายผลเชิ ง พาณิชย์ ประจําปี
งบประมาณ 2556. เงินรายได้ศนู ย์วจิ ยั ระบบทรัพยากรเกษตร.
10. จามจุรี โสตถิกุล, ณัฐา โพธาภรณ์, วรนุช
คงแก้ว, วีณัน บัณฑิตย์, โสระยา ร่วมรังษี. การวิจัยและ
พั ฒ นากล้ ว ยไม้ ส กุ ล ฟาแลนอปซิ ส และสกุ ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพือ่ ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
(กปร.).
11. จิ ร าพร กุ ล สาริ น , สิ ร ิ ญ า คั ม ภิ โ ร, ไสว
บูรณพานิชพันธุ์. การเพิ่มปริมาณและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชื้อรากําจัดแมลงในการกําจัดเพลี้ยไฟบนพริก ปีที่ 2.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
12. จิ ร าพร กุ ล สาริ น . ศู น ย์ ป ระสานงานวิ จ ั ย
เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
13. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จําจด.
วิธีการแยกข้าวปลอมปน. งบประมาณแผ่นดิน.
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14. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, กุศล ทองงาม,
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําบนที่สูงเพื่อการจัดการ
น้าํ ของชุมชน. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน).
15. ชินกฤต สุวรรณคีรี, นพดล สันยาย, วินัย
สายไฮคํา, สิทธิชัย ลอดแก้ว. ผลของวิธีการปลูกต่อผลผลิต
และต้นทุนการผลิตข้าวอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน. เงินรายได้
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และเทศบาลตําบลแม่โป่ง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
16. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,
พลกฤษณ์ มณีวระ. ผลของรังสีอัลตราไวโอเลทและบรรจุ
ภั ณ ฑ์ แ อคที ฟ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพหลั ง การเก็ บ
เกี่ ย วของเสาวรสในแหล่ ง ปลู ก ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ํ า
ทะเลต่างกัน. มูลนิธิโครงการหลวง.
17. ดําเนิน กาละดี, ปณิตา บุญสิทธิ์, ศันสนีย์
จําจด. การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ําพันธุกรรมเด่นชนิดใหม่
ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและ
แปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม).
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
18. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. โครงการศึกษาการนํา
มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงกะเทา
ถั่วลิสงไปใช้. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.).
19. นริศ ยิ้มแย้ม, ถาวร สุภาวงศ์, ประเสริฐ
คํ า ออน, สิ ท ธิ ช ั ย ลอดแก้ ว . เชื ้ อ ไมโคไรซ่ า ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
การเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในต้นกล้ากาแฟ
ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและ
แปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม).
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
20. นริศ ยิ้มแย้ม. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนบนที่สูง.
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
21. นิธิ ไทยสันทัด. การป้องกันกําจัดโรครากและ
โคนเน่าของกาแฟอราบิก้าในระยะกล้าโดยชีววิธี. เงินรายได้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.

22. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ดาริกา สุวรรณมงคล.
บทบาทขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ํ า แม่ ข ะนาด อํ า เภอแม่ ท า จั ง หวั ด ลํ า พู น .
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
23. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ศิริมาศ แสงเมือง.
กระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวนาหยอดของเกษตร อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
24. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ชนากานต์ เทโบลต์
พรมอุทัย, สิทธิชัย ลอดแก้ว. คุณภาพข้าวไทยด้วยการจัด
การธาตุอาหาร ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่ม
ของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
25. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, นริศ ยิม้ แย้ม, ศันสนีย์
จําจด, สมจิตร อยูเ่ ป็นสุข, สายสมร ลํายอง, สิทธิชยั ลอดแก้ว.
เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงาน ปีที่ 3
(ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์: การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ).
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
26. ประทานทิพย์ กระมล, กุศล ทองงาม, จตุรงค์
พวงมณี . แนวทางการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (logistics)
ผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร และเครือข่ายเกษตรแม่ปิง. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร.
27. ประเสริฐ โกศัลวิตร, จิราพร กุลสาริน, ทิพรรณี
เสนะวงศ์, ธัญญา ทะพิงค์แก, นคร มหายศนันท์, มณิชญา
ภูวัง, วรรณพร ทะพิงค์แก, วิโรจน์ แก้วเรือง, สมหญิง
ชูประยูร, สฤษดิพร ชูประยูร, สิริญา คัมภิโร, สุธิรา พลเจริญ,
เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์, อรทัย ศิลปนภาพร. โครงการ
ศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes
บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า.
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
28. ประเสริฐ คําออน. สายพันธุ์กาแฟอราบิก้า
ทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตและมีคณ
ุ ภาพทีร่ ะดับความสูง
1,500 เมตร จากระดับทะเลขึ้นไป ปีที่ 2. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง.
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29. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, กุศล ทองงาม, เทวินทร์
แก้วเมืองมูล, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. กระบวนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนและดัชนีวัดความสุขของชุมชนบน
พื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
30. พรสิริ สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ดนัย
บุณยเกียรติ, อัญชัญ ชมภูพวง. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ผ ลิ ต ผลโครงการหลวง
(ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงและพื้ น ที่
ขยายผลโครงการหลวง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
31. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. การผลิตกระดาษเยื่อหุ้ม
เมล็ดกาแฟทีเ่ ป็นสิง่ เหลือทิง้ จากการผลิตกาแฟคัว่ . เงินรายได้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
32. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. ความแปรปรวนของ
ลักษณะทางกายภาพของกาแฟเมล็ดดิบจากพื้นที่ที่ได้รับ
การส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง ปีที่ 2. มูลนิธิโครงการ
หลวง.
33. พั ฒ นา เจี ย รวิ ร ิ ย ะพั น ธ์ . การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตและระบบการตลาดของข้าวอินทรีย์
และข้าวก่ํา ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของ
การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
34. เพทาย พงษ์เพียจันทร์. โครงการบริหาร
เครือข่ายวิจยั และการจัดการความรูแ้ บบมีสว่ นร่วม : ภาคเหนือ
ปี 2556. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
35. รัชดาวรรณ ชีวังกูร. การคัดเลือกยีสต์ปฏิปักษ์
ในการควบคุมโรคของผักบางชนิด. มูลนิธิโครงการหลวง.
36. รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชยั , พัชนี สุวรรณวิศลกิจ.
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของกาแฟอราบิ ก้ า
ในภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ :
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.

37. วราพงษ์ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ์, ถาวร
สุภาวงศ์, ประเสริฐ คําออน. การใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละปุย๋ ชีวภาพ
ทดแทนปุ๋ ย เคมี เ พื่ อ ผลิ ต กาแฟอราบิ ก้ า ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่ม
คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์
เศรษฐกิจเพือ่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
38. วราพงษ์ บุ ญ มา. การวางกั บ ดั ก ร่ ว มกั บ
การใช้สารอื่น ๆ ในการป้องกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟ
อราบิก้าแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์. เงินรายได้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
39. ศั นสนีย ์ จํ า จด, ดํา เนิ น กาละดี . การใช้
เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่ําพื้นเมือง
เพือ่ การอนุรกั ษ์และปรับปรุงพันธุ์ ปีท่ี 3 (ภายใต้กลุม่ คลัสเตอร์ :
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
40. ศิ ว าพร ธรรมดี , ฉั นทลักษณ์ ติยายน,
โชคชัย ไชยมงคล. การศึกษาอัตราการใช้กากตะกอน
จากกระบวนการผลิตไดนิวคลีโอไทด์ต่อเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดหอม ผักชี และพริกหนุ่ม. บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด.
41. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, รากร ราชคม,
สุชาดา เวียรศิลป์. ผลของการเติมวัสดุพอกด้วยยูเรียและ
พอลิ เ อทธิ ลี น ไกลคอลที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพด
หวาน. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
42. สรัญยา วัลยะเสวี, วรุตม์ ใจปิน. ประสิทธิภาพ
ของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสตรอเบอรี่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
43. สัญชัย จตุรสิทธา, เทอดชัย เวียรศิลป์, เสาวลักษณ์
แย้มหมื่นอาจ. มูลค่าเพิ่มของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน
โดยการเพิ่มความน่ารับประทาน ด้วยการฉีดสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ ปีท่ี 3 (ภายใต้กลุม่ คลัสเตอร์ : มูลค่าเพิม่
ของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพือ่ เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม). สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
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44. สิทธิชัย ลอดแก้ว, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ชินกฤต สุวรรณคีรี. เทคโนโลยีการผลิตข้าวด้วย
กระบวนการการจัดการธาตุอาหารพืช. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร.
45. สิริญา คัมภิโร, จิราพร กุลสาริน. การสํารวจ
ประชากรและการเข้าทําลายของแมลงบั่วที่เข้าทําลายข้าว
พันธุ์เหมยนอง 62 เอ็มบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
46. สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์.
ศักยภาพการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อลดระยะ
เวลาในการลดความชื้นของข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1.
งบประมาณแผ่นดิน.
47. สุรินทร์ นิลสําราญจิต, เกวลิน คุณาศักดากุล.
โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลําไยชีวภาพที่มีคุณภาพดี
ปลอดภัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีที่ 3 (ภายใต้
กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม). สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
48. สุริยา ตาเที่ยง. การคัดกรองสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์
แปรรู ป จากความหลากหลายทางชี ว ภาพบนพื้ น ที่ สู ง ).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
49. เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์, จิราพร กุลสาริน,
สิริญา คัมภิโร. ประสิทธิภาพของเชื้อรากําจัดแมลงในการ
กําจัดเพลี้ยไฟบนต้นหม่อน. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.
50. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ณิชตา เป็งทินา,
อภิชาติ ศรีภัย. การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและ
ซั ง ข้ า วโพดเป็ น แหล่ ง อาหารหยาบสํ า หรั บ โคขาวลํ า พู น .
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
51. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, พรทิพย์ แสนยอง,
อภิ ช าติ ศรี ภ ั ย . ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม
ของแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสในกระเพาะรูเมนของโคขาว
ลําพูน. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.

52. แสงทิวา สุริยงค์, กรวรรณ ศรีงาม, ปณิตา
บุญสิทธิ์, โปรดปราน ทาเขียว. รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาพร้อม
ชงจากรําข้าวก่ํา. งบประมาณแผ่นดิน.
53. โสระยา ร่วมรังษี, จํานงค์ อุทัยบุตร, ชัยอาทิตย์
อิ ่ น คํ า . การปลู ก สตรอเบอรี ่ ใ นระบบไฮโดรโพนิ ก ส์ .
งบประมาณแผ่นดิน ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
54. โสระยา ร่วมรังษี. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอก
ของยูโคมิส (ปีที่ 1). มูลนิธิโครงการหลวง.
55. อรรถชัย จินตะเวช, กานต์ คงบรรทัด, กิ่งแก้ว
คุณเขต, เฉลิมพล สําราญพงษ์, ชิษณุชา บุดดาบุญ, เทวินทร์
แก้วเมืองมูล. การพัฒนาระบบแสดงแผนที่เขตการปลูกข้าว
บนระบบอินเตอร์เน็ต. สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว.
56. อรวรรณ ฉั ต รสี ร ุ้ง . การศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของ
โลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ เ กษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ
การปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
57. อรุณี เวียงแสง, จิราพร กุลสาริน, ปวีณา
ราชสิห์, ภัทรา มาน้อย, วันเพ็ญ พรินทรากูล, สุภาพรรณ
ไกรฤกษ์, สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, เสาวดี ศรีฟ้า, อาวรณ์
โอภาสพัฒนกิจ. การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุน
เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 3. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
58. อังสนา อัครพิศาล. การศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ําและ
ใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ
วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สําหรับการ
ปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
59. อาวรณ์ โอภาสพั ฒ นกิ จ , ธนบดิ น ทร์
วงษ์เมืองแก่น. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
แม่ ร ะวาน อํ า เภอสามเงา จั ง หวั ด ตาก. เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.

26 รายงานประจําปี 2556
1.2 โครงการวิจัยใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน 53
โครงการ
1. Shinichiro Ito, Yosuke Matsuda, Chiharu
Nakashima, Toshihiro Yamada, ไสว บูรณพานิชพันธุ์,
อัมพร ปานมงคล. การศึกษามอดเจาะไม้และเชือ้ ราทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย. Japan Society for
the Promotion of Science (JSPS).
2. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, นเรศ ปินตาเลิศ, สุวิมล
พุทธจรรยาวงศ์. การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบ
บูรณาการและการให้น้ําไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ําฝน
ที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทาง
สูก่ ารปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์ดนิ น้าํ ป่าไม้ทย่ี ง่ั ยืนในระดับลุม่ น้าํ ).
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
3. กรวรรณ ศรีงาม, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิร,ิ
มัตติกา พนมธรนิจกุล, สมชาย องค์ประเสริฐ. โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และลําไยนอกฤดู
คุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ําและการอนุรักษ์
ดินและน้าํ อย่างยัง่ ยืน. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
4. กรวรรณ ศรีงาม, พัชรินทร์ ประสนธิ์, พุฒินันท์
มีเผ่าพันธ์, แสงทิวา สุริยงค์. การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี แ ละการสกั ด สารออกฤทธิ์ สํ า คั ญ จากข้ า วก่ํ า ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย (ปีท่ี 2). สํานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.).
5. เกวลิ น คุ ณ าศั กดากุล , ศิ ร ิน ัน ต์ ตุ้ มพงค์.
เชื้อสาเหตุ อาการ และปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคราเน่า
ของชาอัสสัมอินทรีย์ในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
6.เกศินี เกตุพยัคฆ์, บุญล่ํา สิงห์ปลา, อภิชาติ
ศรีภัย. การเลี้ยงปลากดคังระยะรุ่นโดยใช้น้ําหมุนเวียน
ในระบบโรงเรือนปิด. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
7. จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิต
และคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

8. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รงค์ วงศ์ลังกา. การพัฒนา
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ
ความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือ
ตอนบน. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
9. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. The Agricultural Learning
Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN).
US Agency for International Development (USAID)
and Asia Institute of Technology (AIT).
10. จุฑาพร ศรจิตติโยธิน. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
11. จุฑามาส คุ้มชัย, โชคชัย ไชยมงคล, มณีฉัตร
นิกรพันธุ์, สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ, อนุ สุวรรณโฉม, อรทัย
วงค์เมธา. การประเมินและการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี
สํ า หรั บ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ล ู ก ผสมชั ่ ว ที ่ ห นึ ่ ง . เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
12. จุฑามาส คุ้มชัย, ดนัย บุณยเกียรติ, ธนะชัย
พันธ์เกษมสุข, อรอุมา เรืองวงษ์. การประเมินและพัฒนา
พันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพื่อการผลิตน้ําพริกหนุ่ม. ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13. ชวลิต กอสัมพันธ์. การหาความหนาแน่นต่อ
พื้นที่และกรรมวิธีการวางที่เหมาะสมของกับดักมอดเจาะ
ผลกาแฟ. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
14. ชูชาติ สันธทรัพย์, จตุรงค์ พวงมณี, พรสิริ
สืบพงษ์สังข์, ศุภลักษณ์ ล้อมลาย, สุทัศน์ สุระวัง. โครงการ
พัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ กิจกรรมการจัดทํา
แผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1.
สํานักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.
15. ชูชาติ สันธทรัพย์. การใช้ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 2. THEVARAYA
CO.,LTD.
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16. ณธชัย แจ๋วเจริญกุล. คุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . เงิ น รายได้ ภ าควิ ช า
เศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร.
17. ณธชัย แจ๋วเจริญกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
18. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,
พิชญา บุญประสม. ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ
และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
เบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊คลีฟ และผักกาดหอม
ใบแดง. มูลนิธิโครงการหลวง.
19. ดนัย บุณยเกียรติ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสําคัญของโครงการหลวง
(ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงและพื้ น ที่
ขยายผลโครงการหลวง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
20. ดรุณี นาพรหม, กรวรรณ ศรีงาม. การพัฒนา
ชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส ปีที่ 2 (การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบท
พื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) .
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
21. ต่อนภา ผุสดี. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
22. ถาวร อ่อนประไพ, ธนมล ฆ้องนอก. การใช้
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ํา
ของพืชเศรษฐกิจในตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
23. ทศพล มูลมณี, มินตรา ศีลอุดม. ผลของการให้
อาหารด้ ว ยเศษเหลื อ จากลํ า ไยก่ อ นการเหนี่ ย วนํ า
การเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.

24. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, รจเร นพคุณวงษ์,
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ
กิจชัยเจริญ, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, สิทธิชัย ลอดแก้ว, ชาญชัย
แสงชโยสวัสดิ์. ทางเลือกระบบพืชสู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
25. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, จรีเมธ อังกสิทธิ์, พัชนี
สุวรรณวิศลกิจ, รําไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย. ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของกาแฟอราบิ ก้ า ของประเทศไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.).
26. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. Experimenting with
a bottomup multi-stakeholder platform supported by
modeling games in the Nam Theun-Nam Kading Basin.
Australian Government (AUSAID) ประเทศออสเตรเลีย.
27. พรสิ ร ิ สื บ พงษ์ ส ั ง ข์ , ชพิ ก า สั ง ขพิ ท ั ก ษ์ ,
น้ําเพ็ชร วินิจฉัยกุล, วราภรณ์ ปัญญาวดี. การประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อ
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
28. พรสุ ข ชั ย สุ ข . การใช้ ส ารสกั ด สมุ น ไพร
เพือ่ ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ. ทุนวิจยั ส่วนตัว.
29. พรสุข ชัยสุข. ผลกระทบของสารเคมีควบคุม
ไส้เดือนฝอยที่มีต่อจุลินทรีย์ในดิน. ทุนวิจัยส่วนตัว.
30. พรสุข ชัยสุข. ผลของเชื้อปฏิปักษ์ต่อไส้เดือน
ฝอยรากปมในมะเขือเทศ. ทุนวิจัยส่วนตัว.
31. พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารชี ว ภั ณ ฑ์ จ ากเชื้ อ ราควบคุ ม แมลงศั ต รู ข้ า ว.
บริษัทกรีนมิราเคล.
32. มินตรา ศีลอุดม, ทศพล มูลมณี, สุรชัย
พิกุลแก้ว. การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด
ของปลาน้ําจืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
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33. วรางคณา กันทะลา. การวิเคราะห์การใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
34. วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา โพธาภรณ์. การประยุกต์
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อชี้บ่งลักษณะในไม้ดอกไม้ประดับ.
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร สํานักพัฒนา
บัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
35. ศศิ ร ิ น ทร์ อธิ ม า, สุ ล ิ ต า กั น ทะอุ โ มงค์ .
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้
บริการของร้านเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
36. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สายบัว เข็มเพ็ชร.
โครงการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
37. สมโภชน์ อริยจักร, นงเยาว์ แสงคําเฉลียง,
เอกรัตน์ คงยอด. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
38. สรัญยา วัลยะเสวี. การหาเชื้อสาเหตุของ
การเน่ า เสี ย ของผลลํ า ไยสดภายหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วจนถึ ง
ตลาดขายปลีกภายในประเทศ. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
39. สายฝน วงค์สุวรรณ, ชนนิกานต์ แก้วเทพ,
ชนพัฒน์ มันทเล์. ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น ของบคุ ล ากรคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
40. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ,
รักษิณา ทิมคล้าย, วิชิติ สนลอย, ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ.
การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก เพื่ อ เป็ น สั ต ว์
เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง. สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.).

41. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเลี ้ ยงโคนมเพื ่ อรองรับเขตการค้า เสรี (FTA) ไทยออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
42. สุทธิณี อินถา, จุฑามาศ อ่อนประไพ, ทิพย์วิมล
ระพินทร์วงศ์, แพรวพรรณ วิวนั ชัย, มานพ เปีย้ พรรณ์, ลาลิตยา
นุ่มมีศรี. ความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
43. สุนทร คํายอง, อานนท์ เทิดไพรพนา. ศักยภาพ
การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนธาตุ อ าหารและน้ํ า ของระบบนิ เ วศ
วนเกษตร บริเวณศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ขนุ แม่กวง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอกสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
44. สุนิสา สงวนทรัพย์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์.
การศึ ก ษาด้ ว งแอมโบรเซี ย ในสวนผลไม้ . California
Avocado Association.
45. สุรินทร์ นิลสําราญจิต, พรรัตน์ ศิริคํา, สุริยา
ตาเที่ยง. ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของผักคาวตอง
(Houttuynia cordata Thumb.) เพื่อการใช้ประโยชน์
เป็นสมุนไพรเชิงพาณิชย์ทางภาคเหนือของประเทศไทย.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.).
46. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, นพพล ชุบทอง,
อภิชาติ ศรีภยั . การใช้แบคทีเรียทีย่ อ่ ยเซลลูโลสจากกระเพาะ
รู เ มนของโคดอยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ยได้ ข อง
เปลือกและซังข้าวโพด. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
47. แสงดาว แบนซิเกอร์. การประเมินโครงการ
สหกิ จ ศึ ก ษา ภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ แ ละสั ต ว์ น ้ ํ า
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
48. แสงทิ ว า สุ ร ิ ย งค์ , อดุ ล ย์ ใจอิ น ผล.
การวิ เ คราะห์ ง านบริ ก ารทดสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.

รายงานประจําปี 2556 29

49. อรรถชัย จินตะเวช, เบญจมาศ คําสืบ, วัลลีย์
อมรพล, วินัย ศรวัต, สุกัญญา แย้มประชา, สุกิจ รัตนศรีวงษ์.
การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เฉพาะพื้นที่สําหรับการผลิตมันสําปะหลัง ปีที่ 2. สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
50. อรอุมา เรืองวงษ์, กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร.
การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรค
เหี ่ ย วเขี ย วของมะเขื อ เทศ. ทุ น พั ฒ นานั ก วิ จ ั ย รุ ่ น ใหม่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
51. อรอุมา เรืองวงษ์. การคัดเลือกแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคราน้ําค้างในผักตระกูลกะหล่ํา.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.

52. อัญชลี นากา. คุณภาพชีวิตการทํางานลูกจ้าง
ประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
53. อารี วิบูลย์พงศ์, พิกุล โค้วสุวรรณ์, เยาวเรศ
เชาวนพูนผล, วีระศักดิ์ สมยานะ. การเตรียมความพร้อม
ชุมชนทีส่ งู เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
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โครงการวิจัยเดิมที่ดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2556 จํานวน 62 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจัยเดิมท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 46
โครงการ
1. กมล งามสมสุข, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย. โครงการ
ประเมิ น ผลแผนแม่ บ ทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี
(พ.ศ. 2553-2556) ในช่วงปี 2553-2554. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
2. กรวรรณ ศรีงาม, พงศธร ธรรมถนอม. การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสาระสําคัญ และการตรวจฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา ของพืชสมุนไพรและพืชน้ํามันบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
3. เกวลิน คุณาศักดากุล. การปรับปรุงเทคนิค
การสกั ด สารทุ ติ ย ภู มิ จ ากเชื้ อ แอคติ โ นมั ย ซี ส เอนโดไฟท์
เพื่อควบคุมโรคใบจุดกะหล่ําปลี โรคใบไหม้มะเขือเทศ และ
การคัดเลือกเชื้อราปรสิตโรคราแป้งมะเขือเทศบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4. เกวลิน คุณาศักดากุล. การพัฒนาสูตรอาหาร
เพื ่ อ การชั ก นํ า ให้เ กิดจากของมะละกอพัน ธุ ์ปากช่ อง 1
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. มูลนิธิโครงการหลวง.
5. จามจุรี โสตถิกุล, นุชนาฎ จงเลขา. การเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการ
พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก). สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
6. จิราพร กุลสาริน. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กับดักฟีโรโมนเพือ่ ควบคุมผีเสือ้ หนอนใยผักบนพืน้ ทีส่ งู ปีท่ี 3
(โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
7. ชนนิ ก านต์ แก้ ว เทพ, ชนพั ฒ น์ มั น ทเล.
การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีศึกษา : ปีงบประมาณ 2554 – 2555. เงินรายได้คณะ
เกษตรศาสตร์.
8. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เกตุ กรุดพันธ์,
นริศ ยิ้มแย้ม, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, มาลิน จุลศิริ, ยุทธนา พิมล
ศิริผล, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, วศิน วงศ์วิไล, ศักดา
พรึงลําภู, ศันสนีย์ จําจด, สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ, สิทธิชัย
ลอดแก้ว, สุจินดา ศรีวัฒนะ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ํา
สําหรับผูส้ งู อายุ. สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.).
9. ชั ย วั ฒ น์ โตอนั น ต์ , สรารั ต น์ มนต์ ข ลั ง .
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชือ้ ราแป้งในไทรป์
Phyllactineae (โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก
รุ่นที่ 10). สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
10. ชาญชั ย แสงชโยสวัสดิ ์. การพัฒ นาระบบ
สนับสนุนการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใช้เครือข่าย BBN.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
11. ชูชาติ สันธทรัพย์, เกวลิน คุณาศักดากุล.
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสําหรับการผลิตข้าวโพดอาหาร
สัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ. บริษัท ดี.เอ.พี จํากัด.
12. ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี นาพรหม, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง, สุธามาศ ณ น่าน. พัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพ
ในพื ้ น ที ่ ภ าคเหนื อ เพื ่ อ การส่ ง ออก. สํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
13. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,
ชุติมณฑน์ พลสงคราม, นพพล จันทร์หอม, พิชญา
บุญประสม, มนตรี จันทา. โครงการวิจยั และพัฒนาการจัดการ
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสําคัญของโครงการหลวง
(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลัง
การเก็บเกีย่ วและระบบโลจิสติกส์สาํ คัญของโครงการหลวง).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
14. ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์ , ธั ญ ญา คั น ธา.
การพัฒนาพันธุ์ และการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวาน.
เอกชน.
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15. ทรงเชาว์ อิ น สมพั น ธ์ , ธั ญ ญา คั น ธา.
การพัฒนาพันธุ์และการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์. เอกชน.
16. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์, สมศักดิ์ จีรัตน์, ชินวร
พิริยพงศ์พิทักษ์. การพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละการนํ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระบบพื ช
อินทรีย์. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
17.ถาวร อ่อนประไพ, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์
ยิบมันตะสิริ, วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์. การบูรณาการระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางเกษตร
โดยชุมชน : นัยต่อการนําไปสู่นโยบายสาธารณะ. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
18. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การขยายผลเทคโนโลยี ก ารปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ น าหยอด
เพื่อปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่. สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
19. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. การจัดการธาตุสงั กะสี
ในข้าว ปีที่ 2. Harvestpus Consortium
20. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, กรวรรณ ศรีงาม.
การศึกษาความสามารถของเชือ้ endophytic actinomycetes,
Streptomyces sp. P-4 ในการสังเคราะห์สารกระตุ้น
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช และผลของการใช้ เ ชื ้ อ P-4
ต่ อ ถั่ ว เหลื อ งที่ ป ลู ก ในดิ น ซึ่ ง มี ก ารใช้ ส ารกํ า จั ด วั ช พื ช .
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
21. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, กุศล ทองงาม, ชาญชัย
แสงชโยสวัสดิ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ประทานทิพย์ กระมล.
การเพิ่มศักยภาพการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหาร
ในระดับท้องถิ่น: กระบวนการและเครื่องมือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
22. พรสิริ สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ.
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าสําคัญของ
โครงการหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการอ่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสําคัญของโครงการหลวง).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).

23. พรสุข ชัยสุข. การเปรียบเทียบผลของการ
ใช้ปุ๋ยคอกจามูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในการลดการเกิดปม
จากไส้เดือนฝอยจากปม. ทุนวิจัยส่วนตัว.
24. พรสุข ชัยสุข. การเปรียบเทียบวิธีการปลูก
เชื้อไส้เดือนฝอยรากปม (inocnlum) แบบต่าง ๆ ในการ
ทดสอบการเข้าทําลายพืช. ทุนวิจัยส่วนตัว.
25. พิทยา สรวมศิริ, Sybille Neidhart, กรวรรณ
ศรีงาม, นุดี เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย. การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิด
บนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลําไย ลิ้นจี่ และมะม่วง
นอกฤดู (ภายใต้ชุดโครงการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบท
บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้).
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
26. เพทาย พงษ์เพียจันทร์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์,
ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สําเร็จประสงค์. การเพิ่มจํานวน
ลูกสุกรเพศเมีย โดยการผสมเทียมด้วยน้ําเชื้อที่ผ่านการ
คัดเพศ. บริษทั เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด.
27. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ชวลิต กอสัมพันธ์,
ประเสริฐ คําออน. การพัฒนาใช้สารล่อมมอดเจาะผลกาแฟ
ซี เ อ็ ม ยู ซี ว ั น ในการควบคุ ม มอดเจาะผลกาแฟอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ. สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ.
28. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. โครงการความต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลงของหนอนใยผัก ปีที่ 2. บริษัทซินเจนทา.
29. วรรณพร ทะพิ ง ค์ แ ก. การประยุ ก ต์
ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเชื้ อ อาเคี ย ชอบเค็ ม ร่ ว มกั บ น้ํ า มั น
ที่ประกอบด้วยกรดไขมันสายยาวปานกลางเพื่อทดแทน
การใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว. สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
30. วรรณพร ทะพิงค์แก, พิมพร คําทวี, อภิชาติ
ศรีภัย. การคัดเลือก การผลิต และการทดสอบคุณภาพ
ในภาคสนามของเอนไซม์ ไ ฟเตสโดยรวมสํ า หรั บ สั ต ว์
กระเพาะเดี่ยว. บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จํากัด.
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31. วรรณพร ทะพิงค์แก, ศิริกานต์ ภักดี, อภิชาติ
ศรีภัย. การคัดเลือก การผลิต และการทดสอบคุณภาพ
ในภาคสนามของเอนไซม์ ไ ลเปสโดยรวมสํ า หรั บ สั ต ว์
กระเพาะเดี่ยว. บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จํากัด.
32. วรีลกั ษณ์ วรรณวิจติ ร. การติดตามและประเมิน
ผลแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
33. วิ ไ ลพร ธรรมตา. การประเมิ น ภาพรวม
โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีด่ าํ เนินการในปี 2552 – 2554. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
34. สรัญยา วัลยะเสวี. การควบคุมโรคแอนแทรค
โนสสตรอเบอรี่โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์. ทุนโอยังบางกอกโพสต์.
35. สัญชัย จตุรสิทธา, นวลศรี รักอริยะธรรม,
ฮัจฉรา ขยัน. คุณภาพเนื้อ และซากของปลานิล ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตชิน้ ปลาแล่.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
36. สุกัญญา วงศ์พรชัย, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา,
สุวพร เหลืองขมิน้ . การจัดการก่อนการเก็บเกีย่ วข้าวหอมมะลิ
เพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมและลดการสูญเสียเชิงปริมาณ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
37. สุ ชาดา เวี ยรศิ ล ป์, ณั ฐศักดิ์ กฤติกาเมษ,
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, แสงทิวา สุริยงค์. การสร้าง
เครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกําจัดด้วงงวงข้าว
ในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหาร
ทีส่ ะอาดและปลอดภัย. สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
(สวก.).
38. สุนทร คํายอง, ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว, ตฤณ
เสรเมธากุล. การประเมินความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้
ที่ ป ลู ก และการทดแทนของพื ช ในป่ า ปลู ก เพื่ อ ฟื้ น ฟู ที่ ดิ น
บริ เ วณเหมื อ งลิ ก ไนต์ แ ม่ เ มาะ. การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย.
39. สุภาพ ปารมี, นิวตั ิ อนงค์รกั ษ์, สุนทร คํายอง.
ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
พืชป่าไม้ และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.).

40. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. การจัดการลุ่มน้ําอย่าง
มีส่วนร่วม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. Finland Futures
Research Centre and University of California at Berkeley.
41. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, อภิชาติ ศรีภัย.
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร
แบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลําพูน โดยการสร้าง
16S rDNA clone libraries. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
42. อรรถชัย จินตะเวช, เบญจมาศ คําสืบ, วัลลีย์
อมรพล, วินัย ศรวัต, สุกัญญา แย้มประชา, สุกิจ รัตนศรีวงษ์.
การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เฉพาะพื้นที่สําหรับการผลิตมันสําปะหลัง ปีที่ 1. สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
43. อรรถชัย จินตะเวช. การสนับสนุนงานวิจัย
ระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
44. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การคัดเลือกจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ในดินบนพื้นที่สูงเพื่อปรับปรุงดินกรดและดิน
ที่มีโลหะหนักอาซินิคปริมาณสูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัย
การผลิ ต ชี ว ภาพเพื่ อ ทดแทนสารเคมี เ กษตรบนพื้ น ที่ สู ง ).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
45. อังสนา อัครพิศาล. การคัดเลือกและทดสอบ
ประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคขอบใบไหม้
กะหล่ํ า ปลี แ ละใบจุ ด ตากบผั ก กาดหอมห่ อ บนพื้ น ที่ สู ง
(การวิ จั ย และพั ฒ นาปั จ จั ย การผลิ ต ชี ว ภาพเพื่ อ ทดแทน
สารเคมี). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
46. อารี วิบูลย์พงศ์, Amphaphone Sayasenh,
Sayngasack Sengaloun, Sthabandith Insisienmay,
Teangmeng Yangluexa, Thanongsai Soukkhamthad,
Vanthana Nolintha, กาญจนา โชคถาวร, กาญจนา สุระ,
ฉัตรฤดี ศิริลําดวน, ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์, พนินท์ เครือไทย,
เยาวเรศ เชาวนพูนผล, วีระศักดิ์ สมยานะ, ศรัณย์ อารยะ
รังสฤษฎ์, สุภาภรณ์ พวงชมภู. การผลิตข้ามแดน (Transboundary Production): กรณีไทย-ลาว. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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1.2 โครงการวิ จ ั ย เดิ ม ท่ ี ด ํ า เนิ น การยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
จํานวน 16 โครงการ
1. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. ความหลากหลาย
ของคุ ณ ภาพทางด้ า นโภชนาการในข้ า วสี พั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง
ของไทย. สํา นักงานกองทุน สนั บสนุน การวิจ ัย (สกว.)
เงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และเงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
2. ชั ย วั ฒ น์ โตอนั น ต์ , จี ร ภา ง่ ว นหอม.
ความหลากหลายการแพร่ ก ระจาย และความผั น แปร
ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อรากลุ่ม
ใกล้เคียงในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่พบใน
ประเทศไทย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11).
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
3. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, ทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ.
โค ร ง ก า ร ป ร ิ ญ ญ า เ อ กกา ญ จน า ภ ิ เ ษ ก ร ุ ่ น ท ี ่ 12
(รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์). สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.).
4. ณัฐา โพธาภรณ์, จามจุรี โสตถิกุล. การปรับปรุง
พันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนา
พั น ธุ ์ ก ล้ ว ยไม้ ก ลุ ่ ม นางอั ้ ว เพื ่ อ การส่ ง ออก). สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
5. ถาวร อ่อนประไพ, เฉลิมพล สําราญพงษ์,
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, รวีรุกกรณ์ วิรุญรัตน์, วรวีรุกรณ์
วีระจิตต์. ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อ
ทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
6. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ประทานทิพย์ กระมล,
พรสิริ สืบพงษ์สังข์. การพัฒนานโยบายการเกษตรสําหรับ
ระบบฟาร์มทีม่ ขี า้ วเป็นหลักในภูมภิ าคลุม่ น้าํ โขง. Australian
Centre for International Agriculture Research (ACIAR).
7. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. Companion Modeling
at Sub-Basin Scale Project. CIRAD - Centre de
Cooperarion Internationale en Resherche Agronmique
pour le Development ประเทศฝรั่งเศล.
8. พิชัย คงพิทักษ์. Apis cerana Beekeeping for
Disease Resistance and High Yield Products.
Republic of Korea.

9. รัชดาวรรณ ชีวังกูร. เชื้อรา Mycosphaerella
และจี นั ส ใกล้ เ คี ย งจากภาคเหนื อ ของประเทศไทย.
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
10. ศั น สนี ย ์ จํ า จด, ศรั น ย์ ขํ า โท้ . โครงการ
ปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รุ่นที่ 12 (รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด). สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
11. ศั น สนี ย ์ จํ า จด. โครงการปริ ญ ญาเอก
กาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 11
(รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด). สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.).
12. ศุ ภ มิ ต ร เมฆฉาย, พั ช ริ น ทร์ ครุ ฑ เมื อ ง.
การวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมสําหรับลักษณะ
จํานวนลูกดกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า (ภายใต้โครงการ
วิ จั ย เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สุ ก รด้ ว ยการคั ด เลื อ ก
จากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม). สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
13. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร. Learning innovation
on community carbon accounting and forest-land
management in two karen villages in Northern
highlands: samoeng district, Chaing Mai province,
Thailand. Swiss Agency for Development Cooperation
(SDC).
14. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. การเพิ่มปริมาณ
กรดไขมั น โอเมก้ า 3 ในน้ ํ า นมของโคที ่ ไ ด้ ร ั บ การเสริ ม
Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน
pfa genes จาก Shewanella putrefaciens. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
15. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ชาญยุทธ รัตนพรหมมณี,
ชูชาติ สันธทรัพย์. สมบัตทิ างเคมีและชีวภาพของลีโอนาร์ไดท์
และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว.
บริษัท พัมคิน ทูลล์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด.
16. อารี วิบูลย์พงศ์, จักรีพร สารนอก. โครงการ
ปริ ญ ญาเอกกาญจนภิ เ ษก สาขาสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษย์ศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์). สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หน่วย : บทความ

ปี 2554

การตีพิมพ์

จํานวน
99
40
139

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม

ปี 2555

ร้อยละ
71.22
28.78
100

จํานวน
84
82
166

ปี 2556

ร้อยละ
50.60
49.40
100

จํานวน
82
57
139

ร้อยละ
59.00
41.00
100

หมายเหตุ : ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กราฟแสดงขอมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ปปฏิทิน 2554-2556
จํานวนบทความ
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2554
ระดับชาติ
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ระดับนานาชาติ

2556
รวมระดับชาติ และนานาชาติ

ปีปฏิทิน
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ ในปปฏิทิน 2556 จํานวน 82 เรื่อง ดังนี้
1. Tosspol Moonmanee, Chainarong
Navanukraw, Perapong Pangphairee, Suwit Uopasai,
Saruttiwong Boonkong, Jiratti Thammasiri, Vilaiva
Khanthusaeng, Aree Kraisoon. Model testing of
induction of multiple follicular growth and atresia in
goats. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจําปี
2556 หน้า 121-129.
2. กรวรรณ ศรีงาม. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ.
หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
มกราคม 2556 หน้า 655-664.
3. เกวลิ น คุ ณ าศั กดากุล . ค่ า ระยะเก็บเกี่ ยว
ที่ปลอดภัย. หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว. มกราคม 2556 หน้า 629-634.
4. เกวลิ น คุ ณ าศั ก ดากุ ล . ปริ ม าณสารพิ ษ
ตกค้ า งสู ง สุ ด . หนั ง สื อ มะม่ ว งการผลิ ต และเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว. มกราคม 2556 หน้า 635-644.

5. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ
อนงค์รักษ์, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. มูลค่าการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของป่าดิบเขาที่เหลือเป็น
หย่อมบนพื้นที่ต้นน้ําที่สูง หน่วยจัดการต้นน้ําบ่อแก้ว อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและนําเสนอผล
งานวิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
ครั้งที่ 2 เรื่อง ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู. 24-26
มกราคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
หน้า. 145-154.
6. จักรพงษ์ ไชยวงศ์, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงค์
รักษ์, ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์, สุภาพ ปารมี. การประเมิน
ปริ ม าณการสะสมคาร์ บ อนในสั ง คมพื ช ป่ า ไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ
ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ
จ.เชียงใหม่. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2
เรื่อง ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู. 24-26 มกราคม
พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า.
136-144.
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7. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hörsten, Wolfgang Lücke.
ผลของความร้ อ นคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ต่ อ การควบคุ ม เชื้ อ รา
Aspergillus flavus สารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 และ
คุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุง
ที่มีความหนาแน่นต่างกัน. วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 1-12.
8. จุฑาทิพย์ ทนันไชย, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์,
สุชาดา เวียรศิลป์. ผลของ 2,4-D และไคเนตินต่อการเกิด
เอ็ ม บริ โ อเจนิ ก แคลลั ส ในข้ า วพั น ธุ ์ ข าวดอกมะลิ 105.
วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-กันยายน 2556
หน้า 177-184.
9. เจนธิม า ไทยกรณ์ , สรัญ ยา ณ ลํ า ปาง.
ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคเมล็ ด ต่ า งของข้ า วพั น ธุ์
สุพรรณบุรี 3. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 543-546.
10. ใจทิพย์ อุไรชื่น, อัจฉรา เพชรโชติ, ศิริลออ
ราชบุตร, สุชาดา เวียรศิลป์. การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด
(Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดข้าวเปลือก
(Rhyzopertha dominica (F.)) โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ.
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย
ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”. 26 – 28 พฤศจิกายน 2556
หน้า. 733-784.
11. ฉั น ทลั ก ษณ์ ติ ย ายน. การหายใจของผล.
หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
มกราคม 2556 หน้า 109-118.
12. ชฎารัตน์ ชมภูพลอย, จิราพร กุลสาริน, ไสว
บูรณพานิชพันธุ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, สิริญา คัมภิโร.
การเก็บรวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไฟพริก
หวานในโรงเรือนใน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร. ปีที่ 29
ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 55-62.
13. ชัยพร ขัดสงคราม, เกวลิน คุณาศักดากุล.
ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์จากพืชวงศ์
ลําไยในการควบคุมโรคผลเน่าของลําไย. วารสารเกษตร.
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ตุลาคม -ธันวาคม 2556 หน้า 239-248.

14. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, ดนัย บุณยเกียรติ.
ผลของอุ ณ หภู มิ เ ก็ บ รั ก ษาต่ อ อาการสะท้ า นหนาวของ
โหระพา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 241-244.
15. ชินกฤต สุวรรณคีรี, นิตยา บุญทิม, ถกลวรรณ
ศิริสวัสดิ์, นพดล สันยาย, ประมวล เครือมณี, พรรณเพ็ญ
เครือไทย. ความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ และ
ธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน. การจัด
ประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556. 7 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
16. ชินกฤต สุวรรณคีรี, นิตยา บุญทิม. ผลของ
การใช้ น้ํ า สกั ด ชี ว ภาพเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ต่ อ ข้ า วสาลี
สายพันธุ์ฝาง 60 ในระบบเกษตรเขตชลประทาน. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคมสิงหาคม 2556 หน้า 557-560.
17. ชินกฤต สุวรรณคีรี, บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี,
สมศักดิ์ จีรัตน์. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวหอมนิลและ
ข้าวหอมมะลิสายพันธุใ์ หม่ HyKOS21 โดยใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพ
เป็นปัจจัยการผลิต. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 3. 25-27 เมษายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 201-208.
18. ชินกฤต สุวรรณคีรี, สิทธิชัย ลอดแก้ว, นพดล
สันยาย, วินัย สายไฮคํา. ผลของวิธีการปลูกต่อผลผลิต
และต้นทุนการผลิตข้าวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคมสิงหาคม 2556 หน้า 377-380.
19. ชินกฤต สุวรรณคีรี. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชี ว ภาพต่ อ ผลผลิ ต ถั่ ว เหลื อ งในระดั บ ไร่ น าของชุ ม ชน
เกษตรกร. การจัดประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556.
7 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รายงานประจําปี 2556 37

20. ชูชาติ สันธทรัพย์. การจัดการธาตุอาหาร.
หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
มกราคม 2556 หน้า 227-238.
21. ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว, สุนทร คํายอง, นิวัติ
อนงค์รักษ์. ศักยภาพการสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศ
ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ เครือข่าย
งานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง ความรู้
นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู. 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า. 127-135.
22. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, โชค มิเกล็ด, ณัฐพล
จงกสิกิจ, จิรวัฒน์ พัสระ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, วิสูตร
ศิริณุพงษานันท์, อําพล วริทธิธรรม. ผลของระดับการใช้
กากมันสําปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหาร
ต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักและการย่อยได้
ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะ. วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่
1 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 89-98.
23. ณัชชา ชัยพันธ์วิริยาพร, ดนัย บุณยเกียรติ,
พิเชษฐ์ น้อยมณี, ปาริชาติ เทียนจุมพล. ศักยภาพของเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาอาการไส้สีน้ําตาล
ภายในผลสับปะรด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44
ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2556 หน้า 494-497.
24. ณั ฐ พล กามล, ดนั ย บุ ณ ยเกี ย รติ,
พิชญา บุญประสม พูลลาภ. ผลของการลดอุณหภูมิแบบ
สุ ญ ญากาศต่ อ คุ ณ ภาพหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วของผั ก กาด
ขาวปลี. แก่นเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
2556 หน้า. 247-256.
25. ณิชตา เป็งทินา, จิรวัฒน์ พัสระ, อภิชาติ ศรีภยั ,
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. ผลของการปรับปรุงคุณภาพ
ของเปลื อ กและซั ง ข้ า วโพดโดยใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละสารเคมี
ต่ อ การย่ อ ยสลายในกระเพาะรู เ มนของโคขาวลํ า พู น .
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) :
43-46 (2556).
26. ดนัย บุณยเกียรติ,รุ่งนภา ไกลถิ่น, พิเชษฐ์
น้อยมณี, ปาริชาติ เทียนจุมพล. การเปรียบเทียบวิธกี ารเตรียม

ตั ว อย่ า งเพื่ อ ประเมิ น สารตกค้ า งในผลส้ ม สายน้ํ า ผึ้ ง ด้ ว ย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) กันยายน - ธันวาคม 2556 หน้า 438-441.
27. ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี,
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. ผลของการทํา Seed Priming ต่อการ
งอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวา. แก่นเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2556 หน้า 209-212.
28. ดุรณี นาพรหม. สารควบคุมการเจริญเติบ
ของพืช. หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว.
มกราคม 2556 หน้า 247-255.
29. ตฤณ เสรเมธากุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ
อนงค์รักษ์, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง. ความหลากหลายชนิด
พันธุ์ไม้และสภาพป่าสนผสมเต็งรังในอําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2556 หน้า 52-63.
30. ทัพไท หน่อสุวรรณ, อรรถชัย จินตะเวช, สิทธิชยั
ลอดแก้ว. ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ในระบบการผลิตข้าวนาสวน. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
มีนาคม-เมษายน 2556 หน้า 184-193.
31. ธวัชชัย ปานสมบัติ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์.
ชี ว วิ ท ยาและความจํ า เพาะเจาะจงต่ อ พื ช อาหารด้ ว งถั่ ว
Callosobruchus imitator Kingsoiver. วารสารเกษตร.
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน- กันยายน 2556 หน้า 155-162.
32. ธิดารัตน์ ไชยมงคล, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล.
แนวทางการขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่
2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 หน้า 153-156.
33. นพพล ชุบทอง, ณิชตา เป็งทินา, อภิชาติ
ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. ผลของขนาดและ
การใช้ เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ต่ อ การย่ อ ยสลายของเปลื อ กและ
ซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลําพูนและ
โคดอย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 : 1
(พิเศษ) : 31-34 (2556).
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34. นิตยา บุญทิม, ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, ชินกฤต
สุวรรณคีรี, นพดล สันยาย, ประมวล เครือมณี, พรรณเพ็ญ
เครือไทย. ทัศนคติของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคพืชผัก
สมุนไพรต่อการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร. การจัด
ประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556. 7 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
35. นิตยา บุญทิม, ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, ชินกฤต
สุวรรณคีรี, พรรณเพ็ญ เครือไทย. พืชผักสมุนไพรในชุมชน:
ความมั ่ น คงทางอาหารและยา. 7 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
36. นิตยา บุญทิม, ถกลวรรณ ศิรสิ วัสดิ,์ พรรณเพ็ญ
เครือไทย, ชินกฤต สุวรรณคีรี. การตอบสนองต่อปุ๋ยของ
พืชผักสมุนไพรที่ใช้ในตํารับยาล้านนา: ผักเชียงดา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคมสิงหาคม 2556 หน้า 561-564.
37. นิพนธ์ กิตดิ ,ี โสระยา ร่วมรังษี, ณัฐา โพธาภรณ์.
สภาพดินต่อวงจรชีวิตกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria
lindleyana Steud.). วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 221-229.
38. นิศากร สุวรรณ, สุทธิชัย ถาวรวงศ์ , สรัญยา
ณ ลําปาง. การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกัน
กํ า จั ด เชื้ อ ราและเชื้ อ แอกติ โ นไมซี ส ในการควบคุ ม เชื้ อ รา
Nalanthamala psidii สาเหตุโรคเหี่ยวของฝรั่ง. วารสารวิจัย
มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 หน้า 391403.
39. นุจจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์
กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von
Hoersten, สุชาดา เวียรศิลป์. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกข้าว
เปลือกทีเ่ ก็บเกีย่ วใหม่พนั ธุป์ ทุมธานี 1 และพันธุส์ นั ป่าตอง 1.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 378-381.
40. นุชฉรา สมรัตน์, วรากร ราชคม, ชมนาด
สวาสดิ์มิตร, สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์.

การเปรี ย บเที ย บชนิ ด และความเข้ ม ข้ น หลายระดั บ ของ
ไฮโดรคอลลอยด์ ที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะทางกายภาพและ
คุณภาพเมล็ดพอกข้าวโพดหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2556
หน้า 514-517.
41. บั ว ทอง แก้ ว หล้ า , วรทัศ น์ อิ นทรั ค คั ม พร.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อของเกษตรในอําเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารเกษตร.
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 267-276.
42. บุณล่ํา สิงห์ปลา, เมธา คชาภิชาติ, เกศินี
เกตุพยัคฆ์. ผลของรูปแบบการให้อาหารต่อประสิทธิภาพ
การผลิ ต ปลากดคั ง ระยะอนุ บ าลในระบบโรงเรื อ นปิ ด .
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) :
115-118 (2556).
43. บุ ศ รา ลิ ้ ม นิ ร ั น ดร์ ก ุ ล , กุ ศ ล ทองงาม,
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย
แสงชโยสวั ส ดิ ์ , ยุ ภ าพร ศิ ร ิ บ ั ต ิ , กมลพั น ธ์ เกิ ด มั ่ น .
การประเมินความมั่นคงทางอาหารด้วยปริมาณและมูลค่า
อาหารที่ บ ริ โ ภคของครั ว เรื อ นในชนบทจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ .
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2556
หน้า 205-212.
44. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรในการสร้ า งความยื ด หยุ่ น ของ
ฟาร์ม: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปิงน้อย จังหวัดเชียงใหม่.
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2556
หน้า 28-336.
45. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์,
ปัทมาพร ปันธิยะ, ปิยะพงศ์ ภูมิประภัทธ์. ตัวชี้วัดและ
ดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อความยั่งยืนอย่าง
ผสมผสานหลายมิติ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 มีนาคมเมษายน 2556 หน้า 171-183.
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46. ปัญจาพาณ์ ชลสงคราม, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ,
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, วีระพงษ์ แสง-ชูโต. กระบวนการพัฒนา
ตลาดข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรทํานา
บ้านสันอุม้ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ เ กษตร. ปี ท ี ่ 44 ฉบั บที ่ 2 (พิ เศษ)
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 หน้า 157-160.
47. ปาริชาติ เทียนจุมพล, ดนัย บุณยเกียรติ,
พิเชษฐ์ น้อยมณี, ศศิเมษ ฟองสา. ความเป็นไปได้ในการ
ตรวจหาเอทานอลในน้ําคั้นผลส้มด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม หน้า 458-461.
48. พรทิพย์ แสนยอง, ศุภมิตร เมฆฉาย, อภิชาติ
ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่น. การศึกษาความหลากหลาย
ของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลําพูน.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) :
247-250 (2556).
49. พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคํา, ไสว บูรณพานิชพันธุ์,
ปิ ย ะวรรณ สุ ท ธิ ป ระพั น ธ์ , เยาวลั ก ษณ์ จั น ทร์ บ าง.
การสํารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium
westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae).
วารสารเกษตร. ปีท่ี 29 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 63-69.
50. แพรวรุจ ี ชูเ ชิ ด , วิ ช ัย โฆสิตรั ตน, อัง สนา
อัครพิศาล, สุจินต์ ภัทรภูวดล. การจําแนกเชื้อไวรัส Wild
Tomato Mosaic Virus ที่เข้าทําลายพริก. การประชุม
อารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลใน
ประชาคมอาเซียน”. 26–28 พฤศจิกายน 2556 หน้า 301 – 311.
51. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. การจัดการแมลงศัตรูพชื .
หนังสือมะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
มกราคม 2556 หน้า 307-316.
52. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ธนากานต์ สะเคียน, ปานตา
อรรถกรวงค์, สรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, ดนัย บุณยเกียรติ.
การคัดแยกอาการ “ไส้สีน้ําตาล” ของสับปะรดโดยใช้เทคนิค
Transmittance Near Infrared. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า
402-405.
53. รังสรรค์ เจริญสุข, Christoph Knorr, เกศินี
เกตุพยัคฆ์, Bertram Brenig. ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอของสุกรพื้นเมืองในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 :1
(พิเศษ) : 327-330 (2556).
54. วรรณภา ก๋าถ้วย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,
ศันสนีย์ จําจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ชนากานต์ เทโบลต์
พรมอุทยั . ผลของการจัดการปุย๋ ไนโตรเจนและน้าํ ต่อผลผลิต
และปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวก่ํา 2 พันธุ์.
แก่นเกษตร. ปี 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้า
403-410.
55. วัชรา ปิ่นทอง, สุรพล เศรษฐบุตร. ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของเกษตรกร รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเพชรบุรี. แก่นเกษตร.
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2556 หน้า 181-190.
56. วาสนา สิ ท ธิ เ วช, สรั ญ ยา ณ ลํ า ปาง.
ประสิทธิภาพของน้ําส้มควันไม้ร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพร
บางชนิดในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว
ของลําไย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 129-132.
57. วินัย วิรินะอลงกรณ์, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข,
สมชาย องค์ประเสริฐ, โวลฟรัม สแปร. การวัดความเครียด
ของลําไยที่ปลูกแบบแบ่งรากภายใต้การให้น้ําที่แตกต่าง
กันโดยใช้กล้อง Thermal Imagin. วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 - มกราคม
2556 หน้า 1-13.
58. วิไลวรรณ จันทนุวงศ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของสถาบันการเงิน
จุลภาคพัฒนาในจังหวัดพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ตุลาคมธันวาคม 2556 หน้า 277-285.
59. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, วราภรณ์ จันทร์วงศ์, วรรณ
ลักษณ์ ถาวร, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. คุณภาพของน้ําเชื้อโค
แช่แข็งหลังการละลายจากการใช้น้ํายาเจือจาง Egg-Yolk
Tris และ MJ-Ex™. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย.
กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 335-338 (2556).
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60. วีรยุทธ สร้อยนาค, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, สมชาย ธนสินชยกุล. ประสิทธิภาพ
ของสารฆ่ า แมลงบางชนิ ด ต่ อ เพลี้ ย กระโดดสี น้ํ า ตาล
ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร. ปีที่
29 ฉบับที่ 3 ตุลาคม -ธันวาคม 2556 หน้า 231-238.
61. ศรันย์ หงษาครประเสริฐ, สุตเขตต์ นาคะเสถียร,
เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, สุเทพ ทองแพ, วันชัย
จันทร์ประเสริฐ, สุดสายสิน แก้วเรือง, พรชัย เหลืองอาภาพงษ์,
ยุว ลั ก ษณ์ ขอประเสริฐ , ศั กดิ์ ศ ิ ล ป์ โชติส กุล , สราวุธ
รุ่งเมฆารัตน์, เฉลิมพล ภูมิไชย์, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สุขุมาลย์
เลิศมงคล, ฐากร สายขุนทด, พงษ์ศักดิ์ เมืองสมบัติ, สุชาดา
อ่ําเจริญ. การประเมินศักยภาพของพื้นที่ดินกรดกํามะถัน
สวนส้ ม ร้ า งทุ ่ ง รั ง สิ ต สํ า หรั บ การปลู ก ปาล์ ม น้ ํ า มั น .
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่
51. สาขาพืช. กรุงเทพฯ, 2556, หน้า 417-424.
62. ศศิเมษ ฟองสา, รุ่งนภา ไกลถิ่น, ปาริชาติ
เทียนจุมพล, พิเชษฐ์ น้อยมณี, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข.
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลการสร้ า งเอทิ ลี น ของใบลํ า ไย.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
กันยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 77-80.
63. ศศิเมษ ฟองสา,ปาริชาติ เทียนจุมพล, พิเชษฐ์
น้อยมณี, ดนัย บุณยเกียรติ. การตอบสนองของเอทานอลใน
cuvette cell ต่อแสงเนียร์อินฟราเรด. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน - ธันวาคม 2556
หน้า 422-425.
64. ศิริกานต์ ภักดี, มงคล ยะไชย, วรรณพร
ทะพิงค์แก. การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส
สําหรับลูกสุกรหย่านม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย.
กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 119-122 (2556).
65. สราวุธ ศรีวรรณา, ดนัย บุณยเกียรติ. ผลของ
อุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2
ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ. วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
มิถุนายน- กันยายน 2556 หน้า 169-176.
66. สวิชญา เรืองศรี, Christoph Knorr LianeMagdalena Lühmann, เกศินี เกตุพยัดฆ์, Stephan

Wessels. การตรวจสอบทางอณูพันธุศาสตร์ของยีน AMH
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ยี น แคนดิ เ ดทในการเปลี่ ย นแปลงเพศโดย
อุณหภูมิของปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย.
กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 331-334 (2556).
67. สัญชัย จตุรสิทธา, ธนาพร บุญมี, นิราภรณ์
ชัยวัง. เทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อ.
คุ ณ ภาพเนื้ อ สมดุ ล ของการผลิ ต กั บ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนือ้ สัตว์
ครั้งที่ 4 หน้า 178-190. 2556.
68. สุ ก ั ญ ญา ยอดสร้ อ ย, นิ ร าภรณ์ ชั ย วั ง ,
กรวรรณ ศรีงาม, ทรงเกียรติ สุวรรณศิรกิ ลุ , สัญชัย จตุรสิทธา.
คุณภาพเนือ้ ของโคดอย โคขาวลําพูน และโคลูกผสมบราห์มนั
ภายใต้สภาพการเลีย้ งแบบปล่อยตามธรรมชาติ. วารสารวิจยั
และส่งเสริมวิชาการเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์พฤษภาคม 2556 หน้า 47-57.
69. สุ ก ั ญ ญา ยอดสร้ อ ย, นิ ร าภรณ์ ชั ย วั ง ,
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, กรวรรณ ศรีงาม, ทรงเกียรติ
สุวรรณศิริกุล, สัญชัย จตุรสิทธา. คุณภาพเนื้อของโคดอย
และโคขาวลําพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน.
แก่นเกษตร. ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ 1 2556. หน้า 45-50.
70. สุจริตพรรณ บุญมี, เกวลิน คุณาศักดากุล.
ผลของน้ํ า ออกซิ ไ ดซ์ ที่ ผ่ า นการแยกด้ ว ยไฟฟ้ า ต่ อ การลด
โรคราแป้งในพืชวงศ์แตง. วารสารเกษตร. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 257-266.
71. สุ ช าดา เวีย รศิ ลป์, ณั ฐ ศั กดิ ์ กฤติ กาเมษ,
แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง. ทางเลือกใหม่ในการกําจัดโรคและแมลงด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ. Postharvest Newsletter. ปี 12 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2556.
72. สุพร กิมขาว, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว
บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง.
ปฏิกริ ยิ าของข้าวสายพันธุล์ กู ผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮเี นติ/
ขาวดอกมะลิ 105 X ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร. ปีที่
29 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 45-54.
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73. สุนิตรา ใจพลแสน, ศิริจรรยา อายุมั่น, โชติ
ราชวิชา, ณัฐพล จงกสิกิจ. ดัชนีการคัดเลือกแบบจํากัด
สํ า หรั บ โคนมในอํ า เภอไชยปราการ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ .
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) :
319-322 (2556).
74. สุ พ รรณี สุ ว รรณประภา, เบญจวรรณ
ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จําจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย.
ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการนึ่งต่อคุณภาพทาง
โภชนาการของข้าวนึ่ง. แก่นเกษตร. ปี 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม
- ธันวาคม 2556 หน้า 383-392.
75. สุรีรัตน์ ถือแก้ว, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล
ยะไชย. ประสิทธิภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์
ย่ อ ยเยื่ อ ใยจากการเพาะเห็ ด นางรมโดยใช้ เ ศษเหลื อ
จากข้าวโพด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ว. วิทย. กษ. 44 :
1 (พิเศษ) : 51-54 (2556).
76. โสภาค สุ น ทรพั น ธ์ , ดนั ย บุ ณ ยเกี ย รติ ,
ปาริชาติ เทียนจุมพล, พิเชษฐ์ น้อยมณี. เทคนิคการประเมิน
การช้ําของผลส้มสายน้ําผึ้งโดยการรมด้วยไอโอดีน. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายนธันวาคม 2556 หน้า 382-385.
77. โสระยา ร่วมรังษี. การพัฒนาไม้ดอกของไทย
สู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน. แก่นเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2556 หน้า. 209-212.
78. อนุสรณ์ พงษ์มี, จิราพร กุลสาริน, อภิวัฒน์
ธีรวุฒิกุลรัก. อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารฟีโรโมนเพศ

สังเคราะห์เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก. วารสารเกษตร. ปีที่
29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน- กันยายน 2556 หน้า 145-154.
79. อลิษา ชุมภูพล้อย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,
ศันสนีย์ จําจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. ผลของ
อุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด
ของข้าวพันธุ์ต่างๆ. แก่นเกษตร. ปี 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคมธันวาคม 2556 หน้า 411-418.
80. อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง, อํานวย เลี้ยวธารากุล,
อภิรักษ์ เพียรมงคล, โปรดปราน ทาเขียว, สัญชัย จตุรสิทธา.
ความนุ่มของเนื้อไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสม
ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง. แก่นเกษตร. ปีที่ 14
ฉบับพิเศษ 1 2556. หน้า 21-26.
81. อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง, อํานวย เลี้ยวธารากุล,
อภิรักษ์ เพียรมงคล, โปรดปราน ทาเขียว, สัญชัย จตุรสิทธา.
คุณภาพการบริโภค กลิ่นและรสชาติของเนื้อไก่ประดู่หางดํา
เชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดําเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง.
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 หน้า 37-46.
82. อารีย์ ไกรสูรย์, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์,
พีระพงษ แพงไพรี, สมจิตร์ กันธาพรม, ทศพล มูลมณี, จิรัฐติ
ธรรมศิริ, ศรุติวงค์ บุญคง, วิไลวรรณ ขันธุแสง. ผลของวิธี
การเหนี่ยวนําการตกไข่และผสมเทียมแบบกําหนดเวลาต่อ
อัตราการตกไข่ จํานวนคอร์ปัส ลูเทียม และอัตราการผสม
ติดในโครีดนม. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ประจําปี 2556 หน้า 149-155.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับนานาชาติ ในปปฏิทิน 2556 จํานวน 57 เรื่อง ดังนี้
1. Arawan Shutsrirunga, Yupa Chromkaewa,
Wasu Pathom-Areeb, Somporn Choonluchanona,
Nantakorn Boonkerdc. Diversity of endophytic
actinomycetes in mandarin grown in northern Thailand,
their phytohormone production potential and plant
growth promoting activity. Soil Science and Plant
Nutrition. Volume 59, Issue 3, 2013. Pages: 322–330.

2. Arnon Toedpraipanawan, Soontorn
Khamyong, Niwat Anongrak. Influence of Coffeebased Agroforest on Water Storage on Highland
Watershed, Doi Saker District, Chiang Mai Province.
International Graduate Research Conference 2013.
20 December 2013, P. ST 224-230.
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3. Boonchuay, P., Cakmak, I., Rerkasem, B.,
Prom-U-Thai, C. Effect of different foliar zinc
application at different growth stages on seed zinc
concentration and its impact on seedling vigor in rice.
Soil Science and Plant Nutrition. Volume 59, Issue 2,
April 2013, Pages 180-188.
4. Bounma Phengphachanh, Daruni Naphrom,
Weenun Bundithya, Nuttha Potapohn. Differential gene
expression during flower bud initiation and flower bud
development of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
Journal of Agricultural Technology. 2013 Vol. 9(5):
1285-1295.
5. Bounthanh Keoboualapha, Suchint
Simaraks, Attachai Jintrawet, Thaworn Onpraphai,
Anan Polthanee. Farmers’ Perceptions of Imperata
cylindrica Infestation in a Slash-and-Burn Cultivation
Area of Northern Lao PDR. Southeast Asian Studies.
Vol. 2, No. 3, December 2013, pp. 583–598.
6. Bounthanh Keoboualapha, Thaworn
Onpraphai, Attachai Jintrawet, Suchint Simaraks,
Anan Polthanee. Imperata Grassland Mapping in
Northern Uplands of Lao PDR: Area, Distribution,
Characteristics, and Implications for Slash-and-Burn
Cultivation. Southeast Asian Studies. Vol. 2, No. 2,
August 2013, p. 383–399.
7. Carsten Marohn, Georg Cadisch, Attachai
Jintrawet, Chitnucha Buddhaboon, Vinai Sarawat,
Sompong Nilpunt, Suppakorn Chinvanno, Krirk
Pannangpetch, Melvin Lippe, Chakrit Potchanasin,
Dang Viet Quang, Pepijn Schreinemachers, Thomas
Berger, Prakit Siripalangkanont, Thanh Thi Nguyen.
Integrated Modeling of Agricultural Systems in
Mountainous Areas. Sustainable Land Use and Rural
Development in Southeast Asia: Innovations and
Policies for Mountainous Areas. 2013 Page 367-432.

8. Chankit Homchan, Soontorn Khamyong,
Niwat Anongrak. Plant Diversity and Biomass Carbon
Storage in Dry Dipterocarp Forest with Planted
Bamboos at Huai Hong Krai Royal Development Study
Center, Chiang Mai Province. International Graduate
Research Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 77-83.
9. Chiti Sritontip, Pimsiri Tiyayon, Korawan
Sringam, Sanchai Pantachod, Darunee Naphrom,
Soraya Ruamrungsri, Pittaya Sruamsiri. Influence of
Water Regimes and Potassium Chlorate on Floral
Induction, Leaf Photosynthesis and Leaf Water
Potential in Longan. Journal of Agricultural Science.
Vol. 5, No. 6, June 2013 p. 211-220.
10. Daranee Kotchawet, Walaiphon
Munphumsai, Tanachai Pankasemsuk. Effect of
Organic and Chemical Fertilizers on Arabica Coffee
Quality. International Graduate Research Conference
2013. 20 December 2013, P. ST 180-183.
11. Darika Suwanmongkol, Budsara
Limnirankul, Thaworn Onpraphai. Roles of Local
Organizations in NaturalResources Management
in Mae KanadWatershed Area, Mae Tha District,
LamphunProvince, Northern Thailand. 2013 Niigata
Graduate Research Forum.
12. Do Chi Thinh, Kaewalin Kunasakdakul.
Inhibition of Colletotrichum gloeosporioides and
Control of Postharvest Anthracnose Disease on
Mango Fruit Using Propionic Acid Combined with
Bee-Carnauba Wax Emulsion. Journal of Agricultural
Science. Vol. 5, No. 12; P. 110-116 2013.
13. Dumnern Karladee, Panita Boonsit,
Sangtiwa Suriyong, Korawan Sringarm. Antioxidant
capacities of vitamin E (tocopherols) in purple rice
(Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla frutescens L.)
and sesame (Sesamum indicum). Journal of
Agricultural Technology. 2013 Vol. 9(1): 177-191.

รายงานประจําปี 2556 43

14. Fapailin Chaiwon, Choochad Santasup,
Kanokwan Sringarm, Arawan Shutsrirung. Antioxidant
Activity, Vitamin C Content and Growth of Chinese
Kale in Response to High Humus Seedling Media and
Beneficial Microorganisms. Chiang Mai University
Journal of Natural Sciences. Volume 12, Number 2,
July-December 2013, P. 79–89.
15. Junya Uathitrat, Soraya Ruamrungsri.
Effects of Urea as Nitrogen Source on Growth of
Luttuce Grown in Hydroponic. International Graduate
Research Conference 2013. 20 December 2013,
P. ST 37-39.
16. Kanita Ueangsawat, Attachai Jintrawet.
The Impacts of ENSO Phases on the Variation of
Rainfall and Stream Flow in the Upper Ping River
Basin, Northern Thailand. Environment and Natural
Resources. Vol 11, No.2 December, 2013: 97-119.
17. Khelang Wongsopa, Jeerapa Nguenhom,
Ratchadawan Cheewangkoon, Chaiwat To-anun. New
Species Pseudocercospora and New Records from
Thailand. International Graduate Research Conference
2013. 20 December 2013.
18. Korakot Nganvongpanit, Waranee Pradit,
Peraphan Pothacharoen , Supamit Mekchay, Siriwadee
Chomdej, Siriwan Ong-Chai. Therapeutic Effects of
Short-term Supplementation of 0.5 and 1.0% Pineapple Shell on Rabbits with Experimentally Induced
Osteoarthritis. Chiang Mai Journal of Sciences. 2013;
40(4) : 564-576.
19. Moonmanee T., Navanukraw C.,
Uriyapongson S., Kraisoon A., Aiumlamai S., Guntaprom
S., Rittirod T., Borowicz P.P., Redmer D.A..
Relationships among vasculature, mitotic activity, and
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in bovine
antral follicles of the first follicular wave. Domestic
Animal Endocrinology. Vol. 45, No. 1, p.11-21, 2013.

20. Nanthana Pothakam, Supamit Mekchay.
Genetic Polymorphism of OPN Gene on Intramuscular
Fat Traits in Thai Commercial Pig Breed. International
Graduate Research Conference 2013. 20 December
2013.
21. Napharat Vetchasitniraphai, Wallatat
Intaruccomporn. Factors affecting farmer’ self-reliance
in organic KDML105 rice Production, Thung Kula Rong
Hai area. Journal of Agricultural Technology. 2013 Vol.
9(5): 1045-1053.
22. Nathitakarn Pinthukas, Budsara
Limnirankul. Farmers’ Knowledge of Organic
Vegetable Farming in Chiang Mai Provice, Thailand.
International Graduate Research Conference 2013. 20
December 2013, P. ST 143-147.
23. Natthinee Namwong, Choochad Santasup,
Chitchol Phalaraksh. Agricultural Impacts on Aquatic
Insect Communities and Water Quality of Irrigation in
Organic and Conventional Rice Fields in Chiang MaiLamphun Basin. International Graduate Research
Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 194-199.
24. Nganvongpanit, K., Phothawan, A.,
Pradit, W., Eitssayeam, S., Settakorn, J., Chomdej, S.,
Mekchay, S. Using Alumina and Zirconia Ceramic
Composite in Dogs: A Biocompatibility Study. Chiang
Mai Journal of Science. Volume: 40 Issue: 4 Pages:
763-774 Published: October 2013.
25. Orawan Kaewsopak, Daruni Naphrom,
Permsak Supapornhemin. Comparison of Fatty
Acid and Alkaloid Contents in Celastrus paniculatus
willd. Seed Oil. International Graduate Research
Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 23-26.
26. Patcharaphorn phrompanya, Soraya
Ruamrungsri. Effect of Bulb Storage Temperature on
Growth and Flowering of Eucomis. International Graduate
Research Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 33-36.

44 รายงานประจําปี 2556
27. Pailin Puangmalai, Nuttha Potapohn,
Angsana Akarapisarn, Henk Jan Pascha. Inheritance
of Tomato Necrotic Ring Virus Resistance in Capsicum
annuum. Journal of Agricultural Science. Vol. 5, No. 2,
February 2013. p. 129-133.
28. Pailin Puangmalai, Nuttha Potapohn,
Angsana Akarapisarn, Sirirat Cheewachaiwit, Nipaporn
Insuan. Screening Capsicum Accessions for Tomato
Necrotic Ringspot Virus Resistance. Chiang Mai
University Journal of Natural Sciences. Volume 12,
Number 1, January-June 2013 P. 35-42.
29. Panitpim Sittisak, Benchaphun Ekasingh,
Chanchai Sangchyoswat, Jirawan Kitchaicharoen,
Panomsak Promburom. Sustainable Indicators of Citrus
-based Farming Systems at Farm Levels in Chiang Mai
Province, Thailand. International Graduate Research
Conference 2013. 20 December 2013, P. HS 59-66.
30. Parichat Theanjumpol, Guy Self,
Ronnarit Rittiron, Tanachai Pankasemsu, Vicha
Sardsud. Selecting Variables for Near Infrared
Spectroscopy (NIRS) Evaluation of Mango Fruit
Quality. Journal of Agricultural Science. Vol. 5, No. 7;
2013 P. 146-159.
31. Phakamas, N., Jintrawet, A., Patanothai,
A., Sringam, P., Hoogenboom, G. Estimation of solar
radiation based on air temperature and application
with the DSSAT v4.5 peanut and rice simulation
models in Thailand. Agricultural and Forest Meteorology.
Volume 180, 15 October 2013, Pages 182-193.
32. Poovarodom, S., Haruenkit, R., Vearasilp, S.,
Ruamsuke, P., Gorinstein, S., Leontowicz, H.,
Leontowicz, M., Namiesnik, J., Trakhtenberg, S.
Nutritional and pharmaceutical applications of
bioactive compounds in tropical fruits. Acta
Horticulturae. Volume 984, 12 April 2013, Pages 77-86.

33. Rangsun Charoensook, Christoph Knorr,
Bertram Brenig, Kesinee Gatphayak. Thai pigs and
cattle production, genetic diversity of livestock and
strategies for preserving animal genetic resources.
Maejo International Journal of Science and
Technology. Volume: 7 Issue: 1 Pages: 113-132
Published: JAN-APR 2013.
34. Robert J. McGovern, Worawan
Chaleeprom, Witcha Chaleeprom, Pnitpim McGovern,
Chaiwat To-anun. Evaluation of soil solarization and
amendments as production practices for lettuce and
vegetable soybean in northern Thailand. Journal of
Agricultural Technology. Volume 9, Number 7,
December 2013 P. 1863-1872.
35. Samart Sumanochitraporn, Soontorn
Khamyong, Niwat Anongrak. Roles of a Teak Plantation
on Water Storage under the Doi Tung Reforestation
Royal Project, Chiang Rai Province, Northern Thailand.
International Graduate Research Conference 2013.
20 December 2013, P. ST 173-179.
36. Sankam, P., Punvittayagul, C., Sringam, K.,
Chaiyasut, C., Wongpoomchai, R. Antimutagenicity
and anticlastogenicity of glutinous purple rice hull
using in vitro and in vivo testing systems. MOLECULAR
& CELLULAR TOXICOLOGY. Volume: 9 Issues: 2
Pages: 169-176 Published: JUN 30 2013.
37. Sararat Monkhung, Chaiwat To-anun.
Molecular Phylogenetic and Morphological Analysis
of a Powdery Mildew Found on Datbergia lanceolaria
in Thailand. International Graduate Research
Conference 2013. 20 December 2013.
38. Siriwat Thepkam, Soraya Ruamrungsri.
Effects of Calcium Silicate on Growth and Development
of Phalaenopsis Hybrid. International Graduate
Research Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 27-32.

รายงานประจําปี 2556 45

39. Songsuda Plakthongdee, Sararat
Monklung, Ratchadawan Cheewangkoon, Chaiwat
To–anun. Cladosporiod on monocotyledon plant from
Thailand. Journal of Agricultural Technology. 2013
Vol. 9(4): 943-951.
40. Sorasak Khumtue, Daruni Naphrom.
Effects of Plant Growth Regulators on Quality of
Makiang Fruit (Cleistocalyx nervosum var. paniala).
International Graduate Research Conference 2013.
20 December 2013, P. ST 200-204.
41. Sriboonchitta, S., Nguyen, H.T.,
Wiboonpongse, A., Liu, J. Modeling volatility and
dependency of agricultural price and production
indices of Thailand: Static versus time-varying copulas.
International Journal of Approximate Reasoning.
Volume 54, Issue 6, August 2013, Pages 793-808.
42. Sturgeon, J.C., Menzies, N.K., Fujita
Lagerqvist, Y., Thomas, D., Ekasingh, B., Lebel, L.,
Phanvilay, K., Thongmanivong, S. Enclosing Ethnic
Minorities and Forests in the Golden Economic
Quadrangle. Development and Change. Volume 44,
Issue 1, January 2013, Pages 53-79.
43. Sumalee Mensin, Kasem Soytong, Robert
J McGovern, Chaiwat To-anun. Effect of agricultural
pesticides on the growth and sporulation of
nematophagous fungi. Journal of Agricultural
Technology. 2013 Vol. 9(4): 953-961.
44. Sumalee Mensin, Robert J. McGovern,
Chaiwat To-anun. Control of root-knot nematodes by
biological agents (Nematophagous Fungi) in field experiments. Journal of Agricultural Technology. Volume
9, Number 7, December 2013 P. 1873-1882.
45. Supattra Jaijantra, Daruni Naphrom,
Chuchart Santhasup. Effects of Fertilizer Management
on Fruit Quality of Pomelo cv. Thong Dee in Wiang
Kaea District, Chiang Rai Province. International

Graduate Research Conference 2013. 20 December
2013, P. ST 18-22 .
46. Suwan, N., Na-Lampang, S. Characterization
and evaluation of carbendazim-resistance response
of Colletotrichum species. Journal of Agricultural
Technology. Volume 9, Number 7, December 2013
P. 1883-1894.
47. Thepsukhon, A., Choonluchanon, S.,
Tajima, S., Nomura, M., Ruamrungsri, S.
IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC BACTERIA
ASSOCIATED WITH N2 FIXATION AND INDOLE ACETIC
ACID SYNTHESIS AS GROWTH PROMOTERS IN
CURCUMA ALISMATIFOLIA GAGNEP. Journal of
Plant Nutrition. Volume 36, Issue 9, July 2013, Pages
1424-1438.
48. Thippawan Trakunyingcharoen, Ratchadawan Cheewangkoon, Chaiwat To-anun. Phylogeny
and pathogenicity of fungal species in the family
botryosphaeriaceae associated with mango
(Mangifera indica) in Thailand. Journal of Agricultural
Technology. 2013 Vol. 9(6):1535-1543.
49. Thippawan Trakunyingcharoen, Ratchadawan Cheewangkoon, Chaiwat To-anun. Phylogeny
of Species in the Botryosphaeriaceae Associated with
Avocado and Para Rubber in Thailand. International
Graduate Research Conference 2013. 20 December
2013.
50. Tianchai Ounbahn, Supamit Mekchay.
Development of AFLP Marker Linked to Growth Traits in
Thai Native Chicken. International Graduate Research
Conference 2013. 20 December 2013, P. ST 184-187.
51. Vilasinee Saengnak, Waroot Jaipin,
Sarunya Nalumpang. Evaluation of Streptomyces sp.
Culture Media Extracts for Control of Strawberry
Anthracnose Disease. International Graduate
Research Conference 2013. 20 December 2013.

46 รายงานประจําปี 2556
52. Vilasinee Seangnak, Chingchai Chaisiri,
Sarunya Nalumpang. Use of antagonistic
Streptomyces spp. against chili wiltdisaese caused
by Fusariumoxysporumf.sp. Capsici. Journal
of Agricultural Technology. Volume 9, Number 7,
December 2013 P. 1895-1908.
53. Werapat Suwanwong, Soontorn
Khamyong, Niwat Anongrak. Potential of Water
Storage in a Highland Tea-based Agroforest
Ecosystem in Mae Taeng District, Chiang Mai Province.
International Graduate Research Conference 2013.
20 December 2013, P. ST 216-223.
54. Wiboonpongse, A., Chaovanapoonphol, Y.,
Battese, G.E. A quantile regression analysis of price
transmission in Thai rice markets. Advances in
Intelligent Systems and Computing. Volume 200 AISC,
2013, Pages 295-305.

55. Wikee, S., Lombard, L., Nakashima, C.,
Motohashi, K., Chukeatirote, E., Cheewangkoon, R.,
McKenzie, E.H.C., Hyde, K.D., Crous, P.W.
A phylogenetic re-evaluation of Phyllosticta
(botryosphaeriales). Studies in Mycology. Volume 76,
September 2013, Pages 1-29.
56. Winai Wiriya-Alongkorn, Wolfram Spreer,
Somchai Ongprasert, Klaus Spohrer, Tanachai
Pankasemsuk, Joachim Müller. Detecting drought
stress in longan tree using thermal imaging. Maejo
International Journal of Science and Technology.
Volume: 7 Issue: 1 Pages: 166-180 Published: JANAPR 2013.
57. Worawaran Roongruangsri, Nithiya
Rattanapanone, Noppol Leksawasdi, Danai Boonyakiat.
Influence of Storage Conditions on Physico-Chemical
and Biochemical of Two Tangerine Cultivars. Journal
of Agricultural Science. 2013 Vol. 5, No. 2, p. 70-84.

รายงานประจําปี 2556 47

บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐาน
ขอมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ ในปปฏิทิน 2556 จํานวน 116 บทความ

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

1

Investigation into Association and
Expression of PLCz and COX-2 as
Candidate Genes for Boar Sperm
Quality and Fertility

Reproduction in
Domestic Animals
Volume 47, Issue 2,
April 2012, Pages
213-223

2

The multiple nutrition properties of
some exotic fruits: Biological activity
and active metabolites

Food Research
International
Volume 44, Issue 7,
August 2011,
Pages 1671-1701

3

Boron deficiency in maize

Plant and Soil
Volume 342, Issue
1-2, May 2011,
Pages 207-220

4

The life cycle and effectiveness of
insecticides against the bed bugs of
Thailand

Southeast Asian
Journal of Tropical
Medicine and Public
Health
Volume 41, Issue 3,
May 2010, Pages
548-554

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Kaewmala, K.,
Uddin, M.J., Cinar, of Science,
Scopus
M.U., GroßeBrinkhaus, C.,
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
Jonas, E., Tesfaye,
D., Phatsara, C.,
Tholen, E., Looft,
C., Schellander, K.
ISI Web
Dembitsky, V.M.,
of Science,
Poovarodom, S.,
Scopus
Leontowicz, H.,
Leontowicz, M.,
(อ้างอิง 13 ครั้ง)
Vearasilp, S.,
Trakhtenberg, S.,
Gorinstein, S.
ISI Web
Lordkaew, S.,
Dell, B., Jamjod, S., of Science,
Rerkasem, B.
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Suwannayod, S.,
Chanbang, Y.,
Buranapanichpan,
S.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

48 รายงานประจําปี 2556
ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
ลําดับ
ชื่อบทความวิจัย
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Ahlheim, M.,
5 Better than their reputation: Enhancing Journal of Environof Science,
the validity of contingent valuation mail mental Planning and Ekasingh, B.,
Scopus
Frör, O.,
survey results through citizen expert Management
groups
Volume 53, Issue 2, Kitchaicharoen, J., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
March 2010, Pages Neef, A.,
Sangkapitux, C.,
163-182
Sinphurmsukskul, N.
ISI Web
6 Proteome changes in Thai indigenous International Journal Teltathum, T.,
of Science,
chicken muscle during growth period of Biological Sciences Mekchay, S.
Scopus
Volume 5, Issue 7,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
2009, Pages 679-685
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

7

Can paper mulberry contribute to
Southeast Asian
building sustainable rural livelihoods in Studies
Volume 47, Issue 4,
northern Laos
2009, Pages 403-423

8

Genetic structure and isolation by
distance in a landrace of Thai rice

9

Crossability between cultivated rice
{Oryza sativa) and common wild rice
(O. rufipogon) and characterization of
F1 and F2 populations

Proceedings of the
National Academy
of Sciences of the
United States of
America
Volume 106, Issue
33, 18 August 2009,
Pages 13880-13885
ScienceAsia
Volume 35, Issue 2,
June 2009, Pages
161-169

Scopus
Neef, A.,
Suebpongsang, P., (อ้างอิง 2 ครั้ง)
Manythong, C.,
Tacheena, W.,
Kazuo, O.
ISI Web
Pusadee, T.,
of Science,
Jamjod, S.,
Scopus
Chiang, Y.-C.,
Rerkasem, B.,
(อ้างอิง 9 ครั้ง)
Schaal, B.A.

Niruntrayakul, S.,
Rerkasem, B.,
Jamjod, S

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 49

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Food Chemistry
Prom-u-thai, C.,
of Science,
Volume 112, Issue 4, Glahn, R.P.,
Scopus
15 February 2009,
Cheng, Z., Fukai, S.,
Pages 982-986
Rerkasem, B.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Huang, L.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

10

The bioavailability of iron fortified in
whole grain parboiled rice

11

Influence of various nitrogen
Journal of Agricultural
applications on protein and amino acid and Food Chemistry
profiles of amaranth and quinoa
Volume 56, Issue 23,
10 December 2008,
Pages 11464-11470

Thanapornpoonpong, S.-N.,
Vearasilp, S.,
Pawelzik, E.,
Gorinstein, S.

Iron-fortified parboiled rice - A novel
solution to high iron density in
rice-based diets

Food Chemistry
Volume 110, Issue 2,
15 September 2008,
Pages 390-398

Prom-u-thai, C.,
Fukai, S., Godwin,
I.D., Rerkasem, B.,
Huang, L.

Phylogenetic relationships of Polyporus Mycologia
and morphologically allied genera
Volume 100, Issue 4,
July 2008, Pages
603-615

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

12

13

14

Quantification of DNA binding, uptake,
transmission and expression in bovine
sperm mediated gene transfer by RTPCR: Effect of transfection reagent and
DNA architecture

Theriogenology
Volume 67, Issue 6,
1 April 2007, Pages
1097-1107

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 4 ครั้ง)

ISI Web
Hoelker, M.,
of Science,
Mekchay, S.,
Scopus
Schneider, H.,
Bracket, B.G.,
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
Tesfaye, D.,
Jennen, D.,
Tholen, E., Gilles, M.,
Rings, F.,
Griese, J.,
Schellander, K.

50 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Takamatsu, S.,
Bolay, A.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Limkaisang, S.,
Kom-un, S.,
To-anun, C.

15

Identity of a powdery mildew fungus
Mycoscience
occurring on Paeonia and its relationship Volume 47, Issue
with Erysiphe hypophylla on oak
6, December 2006,
Pages 367-373

16

Land use transition, livelihoods, and
environmental services in Montane
Mainland Southeast Asia

Mountain Research
and Development
Volume 26, Issue 3,
August 2006, Pages
278-284

17

Boron deficiency in wheat: A review

Field Crops Research Rerkasem, B.,
Volume 89, Issue 2-3, Jamjod, S.
8 October 2004,
Pages 173-186

(อ้างอิง 6 ครั้ง)

Jamjod, S. ,
Euphytica
Volume 135, Issue 1, Niruntrayagul, S.,
Rerkasem, B.
2004, Pages 21-27

ISI Web
of Science,
Scopus

18

Genetic control of boron efficiency in
wheat (Triticum aestivum L.)

Scopus
Xu, J., Fox, J.,
Melick, D., Fujita, Y., (อ้างอิง 4 ครั้ง)
Jintrawat, A.,
Jie, Q., Thomas, D.,
Weyerhaeuser, H.
ISI Web
of Science,
Scopus

(อ้างอิง 1 ครั้ง)
19

Phyllosticta citriasiana sp. nov., the
cause of Citrus tan spot of Citrus
maxima in Asia

Fungal Diversity
Volume 34, 31
January 2009,
Pages 23-39

Wulandari, N.F.,
To-anun, C.,
Hyde, K.D.,
Duong, L.M.,
De Gruyter, J.,
Meffert, J.P.,
Groenewald, J.Z.,
Crous, P.W.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 10 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 51

ลําดับ
20

21

22

23

24

25

ชื่อบทความวิจัย
Contrasting responses to boron
deficiency in barley and wheat

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์
Plant and Soil
Volume 259,
Issue 1-2,
February 2004,
Pages 103-110

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Wongmo, J.,
ISI Web
Jamjod, S.,
of Science,
Rerkasem, B.
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Boron deficiency induced male sterility Euphytica
Rerkasem, B. ,
in wheat (Triticum aestivum L.) and
Volume 96, Issue 2, Jamjod, S.
implications for plant breeding
1997, Pages 257-262

Scopus
(อ้างอิง 4 ครั้ง)

Differences in carcass and meat
characteristics between chicken
indigenous to Northern Thailand
(Black-Boned and Thai native) and
imported extensive breeds (Bresse
and Rhode Island Red)
When insects help to resolve plant
phylogeny: Evidence for a paraphyletic
genus Acacia from the systematics
and host-plant range of their
seed-predators

Poultry Science
Volume 87, Issue 1,
1 January 2008,
Pages 160-169

Jaturasitha, S.,
Srikanchai, T.,
Kreuzer, M.,
Wicke, M.

ISI Web
of Science,
Scopus

Zoologica Scripta
Volume 36, Issue 2,
March 2007,
Pages 143-152

Kergoat, G.J.,
Scopus
Silvain, J.-F.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Buranapanichpan, S.,
Tuda, M.

Utilization of hydrated sodium calcium
aluminosilicate and vermiculite for
aflatoxin B1 adsorption in pacific white
shrimp (Litopenaeus vannamei) diets

Journal of Applied
Animal Research
Volume 29, Issue 2,
June 2006, Pages
129-132

Suppadit, T.,
Jaturasitha, S.,
Pripwai, N.

Relationship of seed boron
concentration to germination and
growth of soybean (Glycine max)

Nutrient Cycling in
Agroecosystems
Volume 48, Issue 3,
1997, Pages 217-223

Rerkasem, B.,
Bell, R.W.,
Lodkaew, S.,
Loneragan, J.F.

(อ้างอิง 15 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

52 รายงานประจําปี 2556

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

26

Iron (Fe) bioavailability and the
distribution of anti-Fe nutrition
biochemicals in the unpolished,
polished grain and bran fraction of five
rice genotypes

Journal of the
Science of Food and
Agriculture
Volume 86, Issue 8,
June 2006,
Pages 1209-1215

27

Quantitative trait loci analysis for leg
weakness-related traits in a Duroc ×
Pietrain crossbred population

Genetics Selection
Evolution
Volume 43,
Issue 1, 2011,
Article number13

28

Animal Reproduction
Association study and expression
analysis of CD9 as candidate gene for Science
boar sperm quality and fertility traits
Volume 125, Issue
1-4, May 2011,
Pages 170-179

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Prom-U-Thai, C.,
Scopus
Huang, L., Glahn, (อ้างอิง 2 ครั้ง)
R.P., Welch, R.M.,
Fukai, S.,
Rerkasem, B.
ISI Web
Laenoi, W.,
Uddin, M., Cinar, M., of Science,
Scopus
Groe-Brinkhaus, C.,
Tesfaye, D.,
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
Jonas, E.,
Scholz, A.M.,
Tholen, E., Looft, C.,
Wimmers, K.,
Phatsara, C.,
Juengst, H. ,
Sauerwein, H.,
Mielenz, M.,
Schellander, K.
ISI Web
Kaewmala, K.,
of Science,
Uddin, M.J.,
Scopus
Cinar, M.U.,
Große-Brinkhaus, C., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Jonas, E.,
Tesfaye, D.,
Phatsara, C.,
Tholen, E.,
Looft, C.,
Schellander, K.

รายงานประจําปี 2556 53

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Charoensook, R.,
ISI Web
Brenig, B.,
of Science,
Gatphayak, K.,
Scopus
Knorr, C.
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

29

Further resolution of porcine phylogeny Animal Genetics
in Southeast Asia by Thai mtDNA
Volume 42, Issue 4,
haplotypes
August 2011,
Pages 445-450

30

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, Issue 3,
June 2010,
Pages 231-242

31

Papaya fruit softening: Role of
hydrolases

Tropical Plant Biology Thumdee, S.,
Manenoi, A.,
Volume 3, Issue 2,
2010, Pages 98-109 Chen, N.J.,
Paull, R.E.

Land use transformation in the
mountainous mainland Southeast
Asia region and the role of indigenous
knowledge and skills in forest
management

Forest Ecology and Rerkasem, K.,
Yimyam, N.,
Management
Volume 257, Issue 10, Rerkasem, B.
30 April 2009,
Pages 2035-2043

Arbuscular mycorrhizal fungi
associated with tangerine (Citrus
reticulata) in Chiang Mai province,
northern Thailand, and their effects on
the host plant

ScienceAsia
Volume 34, Issue 3,
September 2008,
Pages 259-264

32

33

ISI Web
Banterng, P.,
of Science,
Hoogenboom, G.,
Scopus
Patanothai, A.,
Singh, P., Wani, S.P., (อ้างอิง 3 ครั้ง)
Pathak, P.,
Tongpoonpol, S.,
Atichart, S.,
Srihaban, P.,
Buranaviriyakul, S.,
Jintrawet, A.,
Nguyen, T.C.

Youpensuk, S.,
Lordkaew, S.,
Rerkasem, B.

Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 4 ครั้ง)

54 รายงานประจําปี 2556
ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
ลําดับ
ชื่อบทความวิจัย
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
34 Evolutionary diversification of the bean Molecular Ecology
Tuda, M., Rönn, J.,
Scopus
beetle genus Callosobruchus (Coleop- Volume 15, Issue 12, Buranapanichpan, (อ้างอิง 5 ครั้ง)
tera: Bruchidae): Traits associated with October 2006,
S., Wasano, N.,
stored-product pest status
Pages 3541-3551
Arnqvist, G.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

35

Nitrogen fertilizer increases seed
protein and milling quality of rice

Cereal Chemistry
Volume 82, Issue 5,
September 2005,
Pages 588-593

Leesawatwong, M.,
Scopus
Jamjod, S.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Kuo, J., Dell, B.,
Rerkasem, B.

36

Association and expression quantitative
trait loci (eQTL) analysis of porcine
AMBP, GC and PPP1R3B genes with
meat quality traits

Molecular Biology
Reports
Volume 39, Issue 4,
April 2012,
Pages 4809-4821

Cinar, M.U.,
Kayan, A.,
Uddin, M.J.,
Jonas, E.,
Tesfaye, D.,
Phatsara, C.,
Ponsuksili, S.,
Wimmers, K.,
Tholen, E.,
Looft, C.,
Jüngst, H.,
Schellander, K.

Polymorphism and expression of the
porcine Tenascin C gene associated
with meat and carcass quality

Meat Science
Volume 89, Issue 1,
September 2011,
Pages 76-83

ISI Web
Kayan, A.,
of Science,
Cinar, M.U.,
Scopus
Uddin, M.J.,
Phatsara, C.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Wimmers, K.,
Ponsuksili, S.,
Tesfaye, D., Looft, C.,
Juengst, H.,
Tholen, E.,
Schellander, K.

37

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 55

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
ลําดับ
ชื่อบทความวิจัย
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
38 Phylogeny and taxonomy of the genus Mycological Progress Lombard, L.,
ISI Web
Cylindrocladiella
Volume 11, Issue 4, Shivas, R.G.,
of Science,
2012, Pages 835-868 To-Anun, C.,
Scopus
Crous, P.W
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

39

Investigation on interferon
alpha-inducible protein 6 (IFI6) gene
as a candidate for meat and carcass
quality in pig

Meat Science
Volume 88, Issue 4,
August 2011,
Pages 755-760

ISI Web
Kayan, A.,
of Science,
Uddin, M.J.,
Scopus
Cinar, M.U.,
Große-Brinkhaus, C., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Phatsara, C.,
Wimmers, K.,
Ponsuksili, S.,
Tesfaye, D., Looft, C.,
Juengst, H.,
Tholen, E.,
Schellander, K

40

Wolbachia infections in world populations
of bean beetles (Coleoptera:
Chrysomelidae: Bruchinae) infesting
cultivated and wild legumes

Zoological Science
Volume 28, Issue 7,
July 2011,
Pages 501-508

ISI Web
Kondo, N.I., Tuda, M.,
of Science,
Toquenaga, Y.,
Scopus
Lan, Y.-C.,
Buranapanichpan, S., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Horng, S.-B.,
Shimada, M.,
Fukatsu, T.

41

Biomass formation and nutrient
partitioning in potted longan trees
under partial rootzone drying

Scopus
Acta Horticulturae
Srikasetsarakul, U.,
Volume 889, 4 March Sringarm, K.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
2011, Pages 587-592 Sruamsiri, P.,
Ongprasert, S.,
Spreer, W.,
Müller, J.,
Wiriya-Alongkorn, W.

56 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

42

Molecular characterization and
Gene
methylation study of matrix gla protein Volume 459, Issue
in articular cartilage from pig with
1-2, July 2010,
osteochondrosis
Pages 24-31

43

In vitro mycorrhization of edible Astraeus Mycoscience
mushrooms and their morphological
Volume 51, Issue 3,
characterization
May 2010,
Pages 234-241

44

Economic land evaluation for
agricultural resource management in
Northern Thailand

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Laenoi, W., Uddin,
M.J., Cinar, M.U., (อ้างอิง 7 ครั้ง)
Phatsara, C.,
Tesfaye, D.,
Scholz, A.M.,
Tholen, E., Looft, C.,
Mielenz, M.,
Sauerwein, H.,
Schellander, K.
Scopus
Fangfuk, W.,
Okada, K.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Petchang, R.,
To-anun, C.,
Fukuda, M.,
Yamada, A.

Samranpong, C.,
Environmental
Modelling and Software Ekasingh, B.,
Volume 24, Issue 12, Ekasingh, M.
December 2009,
Pages 1381-1390

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

Scopus
Cheewangkoon, R.,
Groenewald, J.Z., (อ้างอิง 7 ครั้ง)
Summerell, B.A.,
Hyde, K.D.,
To-Anun, C.,
Crous, P.W

45

Myrtaceae, a cache of fungal
biodiversity

Persoonia: Molecular
Phylogeny and
Evolution of Fungi
Volume 23, 2009,
Pages 55-85

46

Growth performance and intestinal
histology in broiler chickens fed with
dietary chitosan

ISI Web
British Poultry Science Khambualai, O.,
Volume 50, Issue 5, Yamauchi, K.,
of Science,
Scopus
2009, Pages 592-597 Tangtaweewipat, S.,
Cheva-Isarakul, B (อ้างอิง 4 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 57

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

47

Association and expression study of
MMP3, TGFb1 and COL10A1 as
candidate genes for leg weaknessrelated traits in pigs

Molecular Biology
Reports
Volume 39, Issue 4,
April 2012,
Pages 3893-3901

48

Antioxidant properties and bioactive
constituents of some rare exotic Thai
fruits and comparison with conventional
fruits. In vitro and in vivo studies

Food Research
International

Mapping quantitative trait loci for
innate immune response in the pig

International Journal
of Immunogenetics
Volume 38, Issue 2,
April 2011,
Pages 121-131

49

Volume 44, Issue 7,
August 2011,
Pages 2222-2232

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Laenoi, W.,
Scopus
Rangkasenee, N., (อ้างอิง 2 ครั้ง)
Uddin, M.J.,
Cinar, M.U.,
Phatsara, C.,
Tesfaye, D.,
Scholz, A.M.,
Tholen, E., Looft, C.,
Mielenz, M.,
Sauerwein, H.,
Wimmers, K.,
Schellander, K.
Gorinstein, S.,
ISI Web
Poovarodom, S.,
of Science,
Leontowicz, H.,
Scopus
Leontowicz, M.,
(อ้างอิง 8 ครั้ง)
Namiesnik, J.,
Vearasilp, S.,
Haruenkit, R.,
Ruamsuke, P.,
Katrich, E.,
Tashma, Z.
Uddin, M.J.,
ISI Web
Cinar, M.U.,
of Science,
Große-Brinkhaus, C.,
Scopus
Tesfaye, D.,
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
Tholen, E.,
Juengst, H.,
Looft, C.,
Wimmers, K.,
Phatsara, C.,
Schellander, K.

58 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

50

Mapping of quantitative trait loci for
mycoplasma and tetanus antibodies
and interferon-gamma in a porcine F2
Duroc × Pietrain resource population

51

Production efficiency of Jasmine rice
producers in Northern and Northeastern Thailand

52

A novel host shift and invaded range
of a seed predator, Acanthoscelides
macrophthalmus (Coleoptera:
Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Mammalian Genome Uddin, M.J.,
Volume 21, Issue 7-8, Grosse-Brinkhaus, C., of Science,
Scopus
August 2010,
Cinar, M.U.,
Pages 409-418
Jonas, E.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Tesfaye, D.,
Tholen, E.,
Juengst, H.,
Looft, C.,
Ponsuksili, S.,
Wimmers, K.,
Phatsara, C.,
Schellander, K.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

Journal of Agricultural Rahman, S.,
Economics
Wiboonpongse, A.,
Volume 60, Issue 2, Sriboonchitta, S.
2009, Pages 419-435
Entomological
Science
Volume 12, Issue 1,
March 2009,
Pages 1-8

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web
Tuda, M., Wu, L.-H.,
of Science,
Tateishi, Y.,
Scopus
Niyomdham, C.,
Buranapanichpan, S., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Morimoto, K.,
Wu, W.-J.,
Wang, C.-P.,
Chen, Z.-Q.,
Zhu, H.-Y.,
Zhang, Y.-C.,
Murugan, K.,
Chou, L.-Y.,
Johnson, C.D.

รายงานประจําปี 2556 59

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Jaturasitha, S.,
of Science,
Norkeaw, R.,
Scopus
Vearasilp, T.,
Wicke, M.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Kreuzer, M.

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

53

Carcass and meat quality of Thai
native cattle fattened on Guinea grass
(Panicum maxima) or Guinea
grass-legume (Stylosanthes
guianensis) pastures

54

Species of Mycosphaerella and related Persoonia: Molecular
anamorphs on Eucalyptus leaves from Phylogeny and
Thailand
Evolution of Fungi
Volume 21, December
2008, Pages 77-91

55

Molecular phylogenetic analyses
reveal a close relationship between
powdery mildew fungi on some tropical
trees and Erysiphe alphitoides, an oak
powdery mildew

Mycoscience
Volume 47, Issue 6,
December 2006,
Pages 327-335

Limkaisang, S.,
Cunnington, J.H.,
Wui, L.K.,
Salleh, B., Sato, Y.,
Divarangkoon, R.,
Fangfuk, W.,
To-anun, C.,
Takamatsu, S.

The effect of gender of finishing pigs
slaughtered at 110 kilograms on
performance, and carcass and meat
quality

ScienceAsia
Volume 32, Issue 3,
September 2006,
Pages 297-305

Jaturasitha, S.,
Kamopas, S.,
Suppadit, T.,
Khiaosa-ard, R.,
Kreuzer, M.

Ecological factors associated with pest
status in Callosobruchus (Coleoptera:
Bruchidae): High host specificity of
non-pests to Cajaninae (Fabaceae)

Journal of Stored
Products Research
Volume:41 Issue:1
Pages:31-45

ISI Web
Tuda, M., Chou, L.-Y.,
Niyomdham, C.,
of Science,
Scopus
Buranapanichpan, S.,
Tateishi, Y.
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

56

57

Meat Science
Volume 81, Issue 1,
January 2009,
Pages 155-162

ISI Web
Cheewangkoon, R.,
of Science,
Crous, P.W.,
Scopus
Hyde, K.D.,
Groenewald, J.Z., (อ้างอิง 6 ครั้ง)
To-anan, C.
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

60 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

58

Effects of drying methods and storage Food Chemistry
time on the aroma and milling quality of Volume 87, Issue 3,
rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk September 2004,
Pages 407-414

59

Polymorphisms in the bovine HSP90AB1 gene are associated with heat
tolerance in Thai indigenous cattle

60

61

62

63

In vitro studies to produce double
haploid in Indica hybrid rice

Decomposition of wood, petiole and
leaf litter by Xylaria species from
northern Thailand
Guignardia/Phyllosticta species on
banana

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Wongpornchai, S.,
ISI Web
of Science,
Dumri, K.,
Jongkaewwattana, S.,
Scopus
Siri, B.
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Tropical Animal
Health and Production
Volume 44, Issue 4,
April 2012,
Pages 921-928

Charoensook, R.,
Gatphayak, K.,
Sharifi, A.R.,
Chaisongkram, C.,
Brenig, B.,
Knorr, C.

Biologia
Volume 66, Issue 6,
December 2011,
Pages 1074-1081

Fungal Ecology
Volume 4, Issue 3,
June 2011,
Pages 210-218

Premvaranon, P.,
Vearasilp, S.,
Thanapornpoonpong, S.,
Karladee, D. ,
Gorinstein, S.
Osono, T.,
To-Anun, C.,
Hagiwara, Y.,
Hirose, D

Cryptogamie,
Mycologie
Volume 31, Issue 4,
December 2010,
Pages 403-418

Wulandari, N.F.,
To-Anun, C.,
Cai, L.,
Abd-Elsalam, K.A.,
Hyde, K.D.

Bees (Hymenoptera: Apidae) that drink Journal of the Kansas
human tears
Entomological Society
Volume 82, Issue 2,
2009, Pages 135-150

Banziger, H.,
Boongird, S.,
Sukumalanand, P.,
Bänziger, S.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 61

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Journal on Chain and Bonneau, M.,
Scopus
Antoine-Ilari, E.,
Network Science
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Phatsara,
C.,
Volume 11, Issue 2,
Brinkmann, D.,
1 January 2011,
Hviid, M.,
Pages 115-135
Christiansen, M.G.,
Fàbrega, E.,
Rodríguez, P.,
Rydhmer, L.,
Enting, I.,
De Greef, K.,
Edge, H.,
Dourmad, J.-Y.,
Edwards, S.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

64

Diversity of pig production systems at
farm level in Europe

65

Low-energy ion beam modification
of horticultural plants for induction of
mutation

66

Early deposition of n-3 fatty acids from Journal of Animal
tuna oil in lean and adipose tissue of Science
Volume 87, Issue 2,
fattening pigs is mainly permanent
February 2009,
Pages 693-703

67

Carbohydrate metabolism in Narcissus Journal of Horticultural
Science and
Biotechnology
Volume 74, Issue 3,
May 1999,
Pages 395-400

Surface and Coatings
Technology
Volume 203, Issue
17-18, 15 June 2009,
Pages 2525-2530

Krasaechai, A.,
ISI Web
Yu, L.D.,
of Science,
Sirisawad, T.,
Scopus
Phornsawatchai, T.,
(อ้างอิง 4 ครั้ง)
Bundithya, W.,
Taya, U.,
Anuntalabhochai, S.,
Vilaithong, T.
Jaturasitha, S.,
ISI Web
of Science,
Khiaosa-ard, R.,
Scopus
Pongpiachan, P.,
Kreuzer, M.
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Ruamrungsri, S.,
Ruamrungsri, S.,
Ikarashi, T.,
Ohyama, T.

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

62 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Prom-u-thai, C.,
ISI Web
Huang, L.,
of Science,
Rerkasem, B.,
Scopus
Thomson, G.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Kuo, J.,
Saunders, M.,
Dell, B.

68

Distribution of protein bodies and
Cereal Chemistry
phytate-rich inclusions in grain tissues Volume 85, Issue 2,
of low and high iron rice genotypes
March 2008,
Pages 257-265

69

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

Surface and Coatings
Technology
Volume 201, Issue
19-20 SPEC. ISS., 5
August 2007,
Pages 8024-8028

Scopus
Phanchaisri, B.,
Chandet, R.,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Yu, L.D.,
Vilaithong, T.,
Jamjod, S.,
Anuntalabhochai, S.

70

Determination of the uptake and
utilization of nitrogen in Curcuma
alismatifolia Gagnep. using 15N
isotope

Soil Science and Plant
Nutrition
Volume 52, Issue 2,
April 2006,
Pages 221-225

Ruamrungsri, S.,
Ohtake, N.,
Sueyoshi, K.,
Ohyama, T.

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

Asian-Australasian
Journal of Animal
Sciences
Volume 15, Issue 11,
November 2002,
Pages 1622-1633

Jaturasitha, S.,
Wudthithumkanaporn, Y.,
Rurksasen, P.,
Kreuzer, M.

Factors affecting organic rice
production adoption of farmers in
Northern Thailand

Chiang Mai University
Journal of Natural
Sciences
Volume 11, Issue
1 SPECIAL ISSUE,
2012, Pages 327-333

Jierwiriyapant, P.,
Liangphansakul,
O.-A.,
Chulaphun, W.,

71

72

Pichayasatrapongs, T.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 63

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Chiang Mai University Kunasakdakul, K.,
Suwitchayanon, P., (อ้างอิง 1 ครั้ง)
Journal of Natural
Phuakjaiphaoe, C.
Sciences
Volume 11, Issue
1 SPECIAL ISSUE,
2012, Pages 7-12
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

73

Antifungal pathogen activities and
growth promotion of endophytic
actinomycetes on brassica seedling

74

Association study and expression
Animal Reproduction
analysis of porcine ESR1 as a candidate Science
gene for boar fertility and sperm quality Volume 128, Issue 1-4,
October 2011, Pages
11-21

Gunawan, A.,
Kaewmala, K.,
Uddin, M.J.,
Cinar, M.U.,
Tesfaye, D.,
Phatsara, C.,
Tholen, E.,
Looft, C.,
Schellander, K.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Scopus

Cytotoxicity of crude proanthocyanidin
extract from purple glutinous rice bran
(Oryza sativa L.) (Kum Doi Saket)
compared with cyanidin 3-glucoside
on X63 myeloma cancer cell lines

Kasetsart Journal Natural Science
Volume 42, Issue 4,
October 2008,
Pages 676-681

Punyatong, M.,
Pongpiachan, P.,
Pongpiachan, P.,
Karladee, D.,
Mankhetkorn, S.

76

Changes in nitrogenous compounds,
carbohydrates and abscisic acid in
Curcuma alismatifolia Gagnep. during
dormancy

Journal of Horticultural
Science and Biotechnology
Volume 76, Issue 1,
2001, Pages 48-51

Ruamrungsri, S.,
ISI Web
Ohtake, N., Kuni, S., of Science,
Suwanthada, C.,
Scopus
Apavatjrut, P.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Ohyama, T.

77

Genotypic variation in milling depression Plant and Soil
of iron and zinc concentration in rice Volume 361, Issue 1-2,
grain
November 2012,
Pages 271-278

75

Saenchai, C.,
Prom-u-thai, C.,
Jamjod, S.,
Dell, B.,
Rerkasem, B.

(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

64 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
Gandolfi, G.,
of Science,
Cinar, M. U.,
Scopus
Ponsuksili, S.,
Wimmers, K.,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Tesfaye, D.,
Looft, C.,
Jungst, H.,
Tholen, E.,
Phatsara, C.,
Schellander, K.,
Davoli, R.

78

Association of PPARGC1A and
CAPNS1 gene polymorphisms and
expression with meat quality traits in
pigs

MEAT SCIENCE
Volume:89 Issue:4
Pages:478-485
Published:DEC 2011

79

Positive effects of durian fruit at
different stages of ripening on the
hearts and livers of rats fed diets high
in cholesterol

EUROPEAN JOURNAL
OF INTEGRATIVE
MEDICINE
Volume:3 Issue:3
Pages:E169-E181
Published:SEP 2011

ISI Web
Leontowicz, H.,
of Science
Leontowicz, M.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Jesion, I.,
Bielecki, W.,
Poovarodom, S.,
Vearasilp, S.,
Gonzalez-Aguilar, G.
Robles-Sanchez, M.,
Trakhtenberg, S.,
Gorinstein, S.,

80

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

Grosse-Brinkhaus, C.,
Jonas, E.,
Buschbell, H.,
Phatsara, C.,
Tesfaye, D.,
Jungst, H.,
Looft, C.,
Schellander, K.,
Tholen, E.

ISI Web of
Science
(อ้างอิง 3 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 65

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
ISI Web
FOOD CHEMISTRY Prom-u-thai, C.,
of Science
Volume:120 Issue:3 Rerkasem, B.,
Cakmak, I.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Pages:858-863
Published:JUN 1 2010 Huang, LB.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

81

Zinc fortification of whole rice grain
through parboiling process

82

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

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

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

83

Floral induction in longan (Dimocarpus
longan, Lour.) trees. IV. The essentiality
of mature leaves for potassium chlorate
induced floral induction and associated
hormonal changes

Scientia Horticulturae
Volume 122, Issue 2,
17 September 2009,
Pages 312-317

Potchanasin, P.,
Sringarm, K.,
Naphrom, D.,
Bangerth, K.F.

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

Animal Feed Science
and Technology
Volume 140, Issue 1-2,
1 January 2008,
Pages 125-138

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

84

85

86

γ-Aminobutyric acid (GABA) content ScienceAsia
in different varieties of brown rice
Volume 38, Issue 1,
during germination
March 2012,
Pages 13-17

Karladee, D.,
Suriyong, S.

Effects of planting date and variety on Field Crops Research Buddhaboon, C. ,
flooded rice production in the
Volume 124, Issue 2, Jintrawet, A.,
deepwater area of Thailand
14 November 2011, Hoogenboom, G.
Pages 270-277

ISI Web
of Science
(อ้างอิง 5 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

66 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ
87

88

89

90

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Chiang Mai University Soe, K.M.,
Bhromsiri, A.,
(อ้างอิง 2 ครั้ง)
Journal of Natural
Karladee, D.
Sciences
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

Effects of selected endophytic
actinomycetes (streptomyces sp.)
and bradyrhizobia from myanmar on
growth, nodulation, nitrogen fixation
Volume 9, Issue 1,
and yield of different soybean varieties January 2010,

Pages 95-110
Effect of nitrogen supply on nitrogen Soil Science and Plant
and carbohydrate constituent
Nutrition
accumulation in rhizomes and storage Volume 52, Issue 6,
roots of Curcuma alismatifolia Gagnep. December 2006,
Pages 711-716

Scopus
Ohtake, N.,
Ruamrungsri, S.
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Ito, S., Sueyoshi, K.,
Ohyama, T.,
Apavatjrut, P.
ISI Web of
Science

Effects of endophytic actinomycetes
and Bradyrhizobium japonicum strains
on growth, nodulation, nitrogen fixation
and seed weight of different soybean
varieties

SOIL SCIENCE AND
PLANT NUTRITION
Volume:58 Issue:3
Pages:319-325
Published:2012

Soe, KM.,
Bhromsiri, A.,
Karladee, D.,
Yamakawa, T.

The need for re-inventory of Thai
phytopathogens

CHIANG MAI
JOURNAL OF SCIENC
Volume:38 Issue:4
Pages:625-637
Published:OCT 2011

Ko, TWK.,
ISI Web of
McKenzie, EHC.,
Science
Bahkali, AH.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
To-anun, C.,
Chukeatirote, E.,
Promputtha, I.,
Abd-Elsalam, KA.,
Soytong, K.,
Wulandari, NF.,
Sanoamuang, N.,
Jonglaekha, N.,
Kodsueb, R.,
Cheewangkoon, R.,
Wikee, S.,
Chamyuang, S
Hyde, KD.,

(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 67

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Sringarm, K.,
ISI Web
Potchanasin, P.,
of Science
Sruamsiri, P.,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Bangerth, KF.

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

91

Floral induction (FI) in longan
(Dimocarpus longan, Lour.) trees-The
possible participation of endogenous
hormones II. Low temperature and
potassium chlorate effects on hormone
concentrations in and their export out
of leaves
Effect of NPK levels on growth and
bulb quality of some geophytes in
substrate culture

SCIENTIA
HORTICULTURAE
Volume:122 Issue:2
Pages:295-300
Published:SEP 17
2009
Acta Horticulturae
Volume 886,
31 January 2011,
Pages 213-218

Ruamrungsri, S.,
Bundithya, W.,
Potapohn, N.,
Ohtake, N.,
Sueyoshi, K.,
Ohyama, T.

93

Efects of bromelain on cellular
characteristics and expression of
selected genes in canine in vitro
chondrocyte culture

Veterinarni Medicina

Volume 55,
Scopus
Issue 11, November (อ้างอิง 2 ครั้ง)
2010, Pages 551560

94

In vitro suppression of the MMP-3 gene
in normal and cytokine-treated human
chondrosarcoma using small interfering
RNA

Journal of Orthopaedic
Surgery and Research
Volume 4, Issue 1,
24 December 2009,
Article number 45

95

Two species of Leptographium isolated Mycoscience
from blue-stained sapwood of Pinus
Volume 48, Issue 2,
khasya and bark beetles in Thailand April 2007,
Pages 100-103

Scopus
Nganvongpanit, K.,
Chaochird, P.,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
Siengdee, P.,
Pothacharoen, P.,
Klunklin, K.,
Chomdej, S.,
Mekchay, S.,
Kongtaweelert, P.
Scopus
Yamaoka, Y.,
Masuya, H.,
(อ้างอิง 1 ครัง้ )
Chung, W.-H.,
Goto, H.,
To-Anun, C.,
Tokumasu, S.

92

Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

68 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Studies in Mycology Wikee, S.,
Volume 76, September Lombard, L.,
(อ้างอิง 3 ครั้ง)
2013, Pages 1-29
Nakashima, C.,
Motohashi, K.,
Chukeatirote, E.,
Cheewangkoon, R.,
McKenzie, E.H.C.,
Hyde, K.D.,
Crous, P.W.
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

96

A phylogenetic re-evaluation of
Phyllosticta (botryosphaeriales)

97

Mutation at codon 198 of Tub2 gene
for carbendazim resistance in
colletotrichum gloeosporioides causing
mango anthracnose in Thailand

Journal of Plant
Protection Research
Volume 51, Issue 4,
1 October 2011,
Pages 377-384

Kongtragoul, P.,
Nalumpang, S.,
Miyamoto, Y.,
Izumi, Y.,
Akimitsu, K.

Variation in responses to boron in rice

Plant and Soil
Volume 363,
Issue 1-2, 2013,
Pages 287-295

Lordkaew, S.,
Konsaeng, S.,
Jongjaidee, J.,
Dell, B.,
Rerkasem, B.,
Jamjod, S.

98

99

Zinc priming promotes seed germination Journal of Plant
and seedling vigor of rice
Nutrition and Soil
Science

100 Effect of nitrogen and potassium on
growth and development of Curcuma
alismatifolia gagnep.

Acta Horticulturae
Volume 673, 2005,
Pages 443-448

Prom-U-Thai, C.,
Rerkasem, B.,
Yazici, A.,
Cakmak, I.
Ruamrungsri, S.,
Suwanthada, C.,
Apavatjrut, P.,
Ohtake, N.,
Sueyoshi, K.,
Ohyama, T

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 2 ครั้ง)

Scopus
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 69

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

101 Boron requirement for reproductive
development in wheat

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
Scopus
Soil Science and Plant Rerkasem, B.,
Lordkaew, S.,
Nutrition
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
Dell, B.
Volume 43, Issue
SPEC. ISS., December
1997, Pages 953-957
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

102 Genotypic variation in plant response Plant and Soil
Rerkasem, B.,
to low boron and implications for plant Volume 193, Issue 1-2, Jamjod, S.
breeding
1997, Pages 169-180

Scopus
(อ้างอิง 4 ครั้ง)

103 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิด
วารสารเกษตร
คณิตา ทองเจริญ,
TCI
ที่มีต่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ตุลาคม วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
ของประเทศไทย
2552 หน้า 245-255
ไสว บูรณพานิชพันธุ,์
จิราพร ตยุติวุฒิกุล
104 ผลของความเป็นกรด-ด่างของอาหารต่อ
การชักนําให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105

วารสารเกษตร
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4
พฤศจิกายน 2553
หน้า 61-69

ดารุณี ศรีภูธร,
สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์,
สุชาดา เวียรศิลป์

ITCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

105 ผลของผงถ่านกัมมันต์และ 2,4-D
วารสารเกษตร
ต่อการเกิดแคลลัสของข้าวพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
มิถุนายน 2554
หน้า 175-185

สมดังใจ สายสิงห์ทอง,
TCI
สงวนศักดิ์
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
ธนาพรพูนพงษ์,
สุชาดา เวียรศิลป์

106 ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุในการกําจัด วารสารวิทยาศาสตร์
เชื้อรา Aspergillus flavus ที่ติดมากับเมล็ด เกษตร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พิเศษ)
หน้า 341-344, 2553

กุลธิดา ไชยสถิตวานิช,
TCI
Wolfgang Lucke,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์,
ณัฐศักดิ์ กฤติการเมษม
แสงทิวา สุริยงค์,
สุชาดา เวียรศิลป์

70 รายงานประจําปี 2556

ลําดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
TCI
ไกรสิห์ พิสิษฐุ์กุล,
ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
สุกัญญา วงศ์พรชัย,
วรรณนา ตุลยธัญ,
สาวิตร มีจุ้ย

107 การดัดแปลงคุณภาพการหุงต้มของข้าว
ขาวดอกมะลิ 105

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร
ปีที่ 37 ฉบับที่ 5
หน้า 187-190, 2549

108 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมผีเสื้อ
ข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton)
และผลต่อคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
หน้า 347-350, 2551

ณคณิณ ลือชัย,
TCI
วิชชา สะอาดสุด,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
ณัฐศักดิ์ กฤติการเมษม

109 การดัดแปลงการหุงต้มข้าวขาวดอกมะลิ
105 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
หน้า 354-358, 2551

พลากร สํารีราษฎร์,
สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์,
สุชาดา เวียรศิลป์

110 ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลในภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย

วารสารเกษตร
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 27-37

TCI
พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์,
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, (อ้างอิง 2 ครั้ง)
ไสว บูรณพานิชพันธุ,์
จิราพร กุลสาริน,
เจตน์ คชฤกษ์,
สุรเดช ปาละวิสุทธิ์,
ภมร ปัตตาวะตัง

111 ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงใน วารสารเกษตร
การควบคุมแมลงหวี่ขาวโรงเรือน
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2554
หน้า 49-57

สิริญา คัมภิโร,
TCI
จิราพร กุลสาริน,
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
มาลี ตั้งระเบียบ

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจําปี 2556 71

ลําดับ

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นําไปอ้างอิง
สราวุธ ศรีวรรณา,
TCI
ดนัย บุณยเกียรติ
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

112 ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อ
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TCI
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จิราพร กุลสาริน,
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เจตน์ คชฤกษ์

115 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์
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ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารเกษตร ปปฏิทิน 2556 จํานวน 30 เรื่อง
ปที่ 29 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ 2556
1. การเก็บรวบรวมเชือ้ ราสาเหตุโรคแมลงของเพลีย้ ไฟพริกหวานในโรงเรือนใน จังหวัดเชียงใหม่. ชฎารัตน์ ชมภูพลอย,
จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, สิริญา คัมภิโร. หน้า 55-62.
2. การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ํากรณีศึกษา: ตําบลปากทรง อําเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร. สราลี ธรรมปริยัติ, กิติชัย รัตนะ, วิชา นิยม. หน้า 71-78.
3. การใช้สารล่อดักจับแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera latifrons (Hendel) ศัตรูสําคัญในพริก. อโนทัย วิงสระน้อย.
หน้า 29-43.
4. การใช้เอทิฟอนและโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตร่วมกับโพแทสเซียมคลอเรต เพื่อกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูของ
ลําไยพันธุ์ดอในฤดูฝน. วิชชุดา ตองอ่อน, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิริ. หน้า 13-18.
5. การสํารวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae). พิพฒ
ั น์พงษ์ ต๊ะทองคํา, ไสว บูรณพานิชพันธุ,์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. หน้า 63-69.
6. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด
นครสวรรค์. ภาณุ ธนธํารงกุล, รําไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย. หน้า 79-88.
7. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 X ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดด
หลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. สุพร กิมขาว, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. หน้า 45-54.
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8. ผลของกรดจิบเบอเรลลิก (GA3) ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงน้ําตาลของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์.
เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, วชิรญา อิ่มสบาย. หน้า 19-27.
9. ผลของความร้อนคลื่นความถี่วิทยุต่อการควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus สารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 และ
คุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงที่มีความหนาแน่นต่างกัน. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป์,
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hörsten, Wolfgang Lücke. หน้า 1-12.
10. ผลของระดับการใช้กากมันสําปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารต่อกระบวนการหมักย่อย
ในกระเพาะหมักและการย่อยได้ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะ. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, โชค มิเกล็ด, ณัฐพล จงกสิกิจ, จิรวัฒน์
พัสระ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, วิสูตร ศิริณุพงษานันท์, อําพล วริทธิธรรม. หน้า 89-98.

ปที่ 29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2556
1. การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในจังหวัดพะเยา. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์,
รุ่งกานต์ กล้าหาญ, พงศ์นรินทร์ เมฆขุนทด, ทองอยู่ อุดเลิศ. หน้า 137-144.
2. การลดกลิ่นของทุเรียนโดยใช้น้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากใบกะเพรา. ยุวรัตน์ เงินเย็น, วิจิตรา เดชวีระพานิชย์
กนกพร ภาราดามิตร, วรัญญา ขาวผ่อง, พิมพิลาศ แก่นมั่น. หน้า 163-168.
3. การวิเคราะห์จําแนกประเภทเพื่อการจําแนกกลุ่มของขนาดฟาร์มโดยใช้ข้อมูลการจัดการฟาร์ม. อรอุมา ทองหล่อ
สุภาวดี มานะไตรนนท์, อนันท์ เชาว์เครือ. หน้า 127-136.
4. คุณค่าทางโภชนะและระดับทีเ่ หมาะสมของฝุน่ ข้าวโพดจากกระบวนการสีเมล็ดในอาหารโคเนือ้ . สุรพันธ์ ไชยรินคํา,
โชค มิเกล็ด. หน้า 117-125.
5. คุณภาพซากและเนื้อไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยข้าวเปลือกงอก. ถนอม ทาทอง, สันติสุข วรวัฒนธรรม, พนมกร
ลุนลาน. หน้า 99-105.
6. ชีววิทยาและความจําเพาะเจาะจงต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver. ธวัชชัย
ปานสมบัติ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. หน้า 155-161.
7. ผลของ 2,4-D และไคเนตินต่อการเกิดเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. จุฑาทิพย์ ทนันไชย
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, สุชาดา เวียรศิลป์. หน้า 177-185.
8. ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2 ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ. สราวุธ ศรีวรรณา,
ดนัย บุณยเกียรติ. หน้า 169-176.
9. อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของสารฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพือ่ ดึงดูดผีเสือ้ หนอนใยผัก. อนุสรณ์ พงษ์ม,ี จิราพร กุลสาริน
อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์. หน้า 145-153.
10. อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะ. สุภาณี ด่านวิริยะกุล,
สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, นงเยาว์ จันทราช. หน้า 107-116.
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ปที่ 29 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2556
1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของสถาบันการเงินจุลภาคพัฒนาในจังหวัดพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วิไลวรรณ จันทนุวงศ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. หน้า 277-285.
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros ในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี.
แพรวพรรณ เกษมุล, จรัสศรี นวลศรี. หน้า 207-219.
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของเชื ้ อ แอกติ โ นไมซี ส ต์ เ อนโดไฟต์ จ ากพื ช วงศ์ ล ํ า ไยในการควบคุ ม โรคผลเน่ า ของลํ า ไย.
ชั ย พร ขัดสงคราม, เกวลิน คุณาศักดากุล. หน้า 239-248.
4. ประสิทธิภาพของน้ําหมักใบครามต่อการเติบโต ผลผลิต และการควบคุมแมลงศัตรูในมะเขือเปราะ. อังคณา
เทียนกล่ํา. หน้า 249-256.
5. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วีรยุทธ
สร้อยนาค, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, สมชาย ธนสินชยกุล. หน้า 231-238.
6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ในอําเภอหนองแฮด จังหวัด
เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. บัวทอง แก้วหล้า, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. หน้า 267-275.
7. ผลของน้ําออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าต่อการลดโรคราแป้งในพืชวงศ์แตง. สุจริตพรรณ บุญมี, เกวลิน
คุณาศักดากุล. หน้า 257-266.
8. ผลของอุณหภูมิอากาศและสภาพดินต่อวงจรชีวิตกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.). นิพนธ์
กิติดี, โสระยา ร่วมรังษี, ณัฐา โพธาภรณ์. หน้า 221-229.
9. สัณฐานวิทยาและสัณฐานวิทยาเรณูของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล. พิชัย ใจกล้า. หน้า 187-194.
10. อิทธิพลของอุณหภูมทิ เ่ี ก็บรักษาต่อคุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของผลมะยงชิดพันธุท์ ลู เกล้า. ปัทมา สังข์เงิน,
พิมพ์ใจ สีหะนาม. หน้า 195-205.
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตลักษณของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 30 เรื่อง
ลําดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

1

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสําคัญ และฤทธิ์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุม รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
ผีเสื้อหนอนใยผักบนพื้นที่สูง ปีที่ 3 (โครงการวิจัยและ
พัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตร
บนพื้นที่สูง)

3

การสํารวจประชากรและการเข้าทําลายของแมลงบั่วที่เข้า นางสาวสิริญา คัมภิโร
ทําลายข้าวพันธุ์เหมยนอง 62 เอ็มบนพื้นที่สูงของจังหวัด
เชียงใหม่

4

การขยายผลวิ ธี ป ลู ก พื ช เชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ บบบู ร ณาการและ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ สํานักงานคณะกรรม
การวิจัยแห่งชาติ
การให้นาํ้ ไม้ผลแบบหยดเพือ่ เกษตรน้าํ ฝนทีย่ ง่ั ยืนบนพืน้ ทีส่ งู
(ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์
ดิน น้ํา ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ํา)

5

การคั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นดิ น บนพื้ น ที่ สู ง อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดิ น กรดและดิ น ที่ มี โ ลหะหนั ก อาซิ นิ ค
ปริมาณสูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพ
เพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)

6

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรด อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
และความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ การปลู ก พื ช เพื่ อ ลดการใช้ ส ารเคมี
บนพื้นที่สูง)

7

การใช้ เ ครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ตรวจสอบพั น ธุ ก รรมข้ า วก่ํ า รศ.ดร.ศันสนีย์ จําจด
พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ ปีที่ 3 (ภายใต้
กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ
อ.ดร.ชนากานต์
เทโบลต์ พรมอุทัย

แหล่งทุนวิจัย

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ําสําหรับผู้สูงอายุ

9

การสร้างพันธุ์ข้าวเจ้าก่ําพันธุกรรมเด่นชนิดใหม่ ปีที่ 3 รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี
(ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูป
พืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

10

ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสี อ.ดร.ชนากานต์
พันธุ์พื้นเมืองของไทย
เทโบลต์ พรมอุทยั

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

11

โครงการวิ จั ย และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารลดความเสี่ ย ง รศ.ดร.ศักดิ์ดา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
จงแก้ววัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน

12

รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาพร้อมชงจากรําข้าวก่ํา

งบประมาณแผ่นดิน

13

การคั ด กรองสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากพื ช ท้ อ งถิ่ น นายสุริยา ตาเที่ยง
บนพื้นที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้ชุดโครงการ
วิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน

14

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผล รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลําไย
ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ภายใต้ชุดโครงการใช้ที่ดินและ
การพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

15

การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วสิ น ค้ า รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สําคัญของโครงการหลวง (ชุดโครงการวิจัยการจัดการ
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน
หลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสําคัญในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง)

16

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุล อ.จามจุรี โสตถิกุล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.)

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

17

โครงการวิจยั การพัฒนาการผลิตลําไยชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ผศ.ดร.สุรินทร์
ปลอดภัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน ปีท่ี 3 (ภายใต้ นิลสําราญจิต
กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

18

การปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค สกั ด สารทุ ติ ย ภู มิ ผศ.ดร.เกวลิน
จากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์เพื่อควบคุมโรคใบจุดพืช คุณาศักดากุล
ตระกูลกะหล่ําและใบไหม้มะเขือบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์
สําหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

19

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดโรค ผศ.ดร.อังสนา
ขอบใบไหม้ ก ะหล่ํ า และใบจุ ด ตากบผั ก กาดหอมห่ อ อัครพิศาล
บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์
เกษตรและผลิตภัณฑ์สําหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้
สารเคมีบนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

20

การเตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนที่ สู ง เพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคม ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

21

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือก ผศ.ดร.พรสิริ
ของเกษตรกรทีม่ ตี อ่ การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพืน้ ทีส่ งู สืบพงษ์สังข์
ทางภาคเหนือของประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ

22

การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และระบบการตลาด รศ.ดร.พัฒนา
ของข้าวอินทรีย์และข้าวก่ํา ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : เจียรวิริยะพันธ์
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

23

โครงการประเมินผลแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา
หลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. 2553-2556) ในช่วงปี 2553-2554

24

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์ รศ.ดร.สุชน ตัง้ ทวีวพิ ฒ
ั น์ สํานักงานพัฒนาการวิจัย
เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.)
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

25

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิต นายวราพงษ์ บุญมา
กาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของ
การผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

26

ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกาแฟอราบิ ก้ า ของ ศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ สํานักงานพัฒนาการวิจัย
ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.)

27

เชื้อไมโคไรซ่าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
อาหารในต้นกล้ากาแฟ ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ :
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

28

ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกาแฟอราบิก้าใน รศ.รําไพพรรณ
ภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : อภิชาติพงศ์ชัย
มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

29

กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและดัชนีวัด นายพนมศักดิ์
ความสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง
พรหมบุรมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

30

การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําบนที่สูง ผศ.ดร.ชาญชัย
เพื่อการจัดการน้ําของชุมชน
แสงชโยสวัสดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ : อัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้แก่ ข้าวพื้นเมือง, โคขาวลําพูน, เกษตรที่สูง, กาแฟ, ลําไย, ไม้ดอกเมืองหนาว
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งานวิจัยที่รวมบูรณาการกับประเทศกลุมอาเซียนหรือนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ประเทศที่ร่วม
บูรณาการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

1

การพั ฒ นานโยบายการเกษตรสํ า หรั บ - ออสเตรเลีย
ระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาค - สาธารณรัฐ
ลุ่มน้ําโขง
ประชาชนลาว
- กัมพูชา
- เวียดนาม

รศ.ดร.เบญจพรรณ Australian Centre for
เอกะสิงห์
International Agriculture
Research (ACIAR)

2

การสนับสนุนงานวิจยั ระดับปริญญาโท-เอก - สาธารณรัฐ
ด้ า นระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ประชาชนลาว
เสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของ - เวียดนาม
ไทย: ระยะที่ 1

รศ.ดร.อรรถชัย
จินตะเวช

3

การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary - สาธารณรัฐ
Production): กรณีไทย-ลาว
ประชาชนลาว

ศ.ดร.อารี วิบลู ย์พงศ์ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

4

Companion modeling at sub-Basin
Scale

นายพนมศักดิ์
พรหมบุรมย์

CIRAD - Centre de
Cooperation Internationale
en Recherche
Agronomique pour le
Developpement ประเทศ
ฝรั่งเศส

5

Experimenting with a bottomup
- สาธารณรัฐ
multi-stakeholder platform supported ประชาชนลาว
by modeling games in the Nam
Theun-Nam Kading Basin

นายพนมศักดิ์
พรหมบุรมย์

Challenge Progrm on
Water and Food (CPWF)
ประเทศศรีลังกา

6

Apis cerana Beekeeping for Disease - เกาหลี
Resistance and High Yield Products

ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ Republic of Korea

- ฝรั่งเศส

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยที่ไดยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ผลงาน
ลําดับ
1

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

เจ้าของ

กรรมวิธกี ารผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี รศ.ดร.เพทาย
ที่ จํ า เพาะต่ อ เม็ ด เลื อ ดขาวของสุ ก ร พงษ์เพียจันทร์
เพศเมีย (เลขที่คําขอ 1301004383)
ผศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ดร. ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
น.ส.ศิริมาศ ศรีสมบัติ

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ
บริษัทศูนย์วิทยา
ศาสตร์เบทาโกร

วัน เดือน ปี ประเภท
ที่ยื่นจด
29 กรกฎาคม สิทธิบัตร
2556

ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนพันธุพืช / พันธุสัตว จํานวน 12 ผลงาน
ลําดับ

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

เจ้าของ

วัน เดือน ปี

1

ข้าวพันธุ์ “ก่ําหอม มช.”

อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียน
10 มกราคม 2556

2

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
“วินิจวนันดร”

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2556

3

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
“ลานนา พิงค์ (Lanna Pink)”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2556

4

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
“ลานนาไวท์ (Lanna White)”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2556

5

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
“พิมพ์ใจ”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2556

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
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ลําดับ

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

เจ้าของ

วัน เดือน ปี

ที่ได้รบั จดทะเบียน
ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย 10 กรกฎาคม 2556
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
“พรพิศิษฐ์”

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

7

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์
“พรพิศิษฐ์”

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2556

8

บานชื่นพันธุ์ “ซีเอ็มยู ซันไรส์ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
(CMU Sunrise)”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556

9

บานชื่นพันธุ์ “บ้านไร่พิงค์
(Banrai Pink)”

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556

10

บานชื่นพันธุ์ “บ้านไร่
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
แซลมอน (Banrai Salmon)”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556

11

บานชื่นพันธุ์ “บ้านไร่พิงค์
บอล (Banrai Pink Ball)”

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556

12

บานชื่นพันธุ์ “ซีเอ็มยู มูนไลท์ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
(CMU Moonlight)”

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2556
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ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง
อาจารย, บุคลากร ที่ไดรับรางวัล
1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อํานวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์
ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และอาจารย์ประจําภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณจากสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย รางวัล “องค์การ
ปรับปรุงพันธุแ์ ละขยายพันธุพ์ ชื ดีเด่น ประจําปี 2555” จาก ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค์
(องคมนตรี) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
2. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัย ประจําปี 2555 รางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง “เศรษฐกิจสมดุลใหม่
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน”
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
3. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ประจําภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ประจําปี 2555 รางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง “การลดอีสทามีนในน้ําปลาโดย
วิ ธีทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของเอนไซม์อีสทามีนดีไฮโดรจีเนส” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
4. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ประจําภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ความคิดสังสรรค์ ประเภทสถาบันการศึกษา จากผลงานเรื่อง “การผลิต
ก๊าซชี ว ภาพเป็ น แหล่ ง พลั ง งานทดแทนสํ า หรั บ ครั ว เรื อ นในชุ ม ชน”
จากคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา กระทรวงพลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในงานการประกวด
ผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา
1 กรุงเทพมหานคร
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5. คุ ณ สิ ร ิ ญ า คั ม ภิ โ ร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ กษตร ประจํ า ภาควิ ช า
กีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2
การนําเสนอภาคบรรยาย จากผลงานเรื่อง “การเพิ่มปริมาณและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชื้อรากําจัดแมลงในการกําจัดเพลี้ยไฟบนพริก” จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ ในการประชุมวิชาการประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2556
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล
1. นายวรรักษ์ หน่อสีดา นักศึกษาปริญญาเอก สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลผู้นําเสนอดีเด่น ในหัวข้อ
“Development of bio-markers and mapping tools for agricultural novel traits” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 และ AG-BIO/PERDO & KU-UT Joint Seminar ครั้งที่ 2 (The 5th AG-BIO/PERDO
Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Seminar II) เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
2. นางสาวดาริกา สุวรรณมงคล นักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ. ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล
Best Poster Presentation Award จากการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Roles of Local Organizations in
Natural Resource Management on Mae Kanad Watershed Area, Mae Tha District, Lamphun Province” ในการ
ประชุม 2013 Niigata Graduate Research ณ มหาวิทยาลัยนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2556
3. นางสาวศิริกานต์ ภักดี นักศึกษาปริญญาโท สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนําเสนอภาคบรรยาย ผลงาน
วิจัยดีเด่น ในหัวข้อ “การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟชลเปส สําหรับลูกสุกรหย่านม” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11–13 มีนาคม 2556 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวพันนิดา ดวงเอ้ย นักศึกษาสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 ในหัวข้อ “โครงงาน ผลการปรับระดับช่องลมของเครื่องบดแบบ
ค้อนตี (Hommer Mill) ต่อการลดการสูญเสียความชื้นในกระบวนการบดวัตถุดิบข้าวโพด” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
5. นายอมฤต ศิริอุดม นักศึกษาปริญญาโท สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และอ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล
การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย “ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ในการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
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กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 โครงการ ดังนี้

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนําเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเชียงใหม่ เครื อข่า ยบริหารการวิจ ั ย ภาคเหนื อตอนบน สํา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายบริหารงานการวิจัยภาคเหนือตอนบน จาก 25 สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลีโอนาร์ไดต์ และป่าชุมชน เพื่อนําเสนอ
โครงการต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยมีคณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
และคณาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาเข้าประชุม จํานวน 70 คน

2. การเสวนา เรื่อง “ภาพอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 โดยมีผู้เสวนา คือ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร คุณอภิชาต
จงสกุล เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.สัญชัย
จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
อาจารย์ นักวิชาการ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน จํานวน 270 คน
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2. การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง “การใช้ ส ถิ ต ิ เ บื ้ อ งต้ น เพื ่ อ การทํ า วิ จ ั ย ” เมื ่ อ วั น ที ่ 16 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ
ศิริสัญลักษณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติเบื้องต้น
สําหรับการทํางานวิจัย เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
บุคลากรสายปฏิบัติการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ จํานวน 17 คน

3. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจดสิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม
อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรคือ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และคุณพันทนา คําเขียว
จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบตั ร และ
ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การประสานงานวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 30 คน
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4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรคือ
คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อแนะนํา
โปรแกรม Zotero สําหรับใช้ในการสืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน (Export) และจัดการกับรายการบรรณานุกรมในรูปแบบเอกสาร
ฉบับเต็ม เว็บเพจ รูปภาพ ลิงค์ และไฟล์ชนิดอื่นที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ การสร้างแฟ้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมงานวิจัย บทความวิชาการ การบันทึกรายการอ้างอิงจากฐาน
ข้อมูลออนไลน์ การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหา และสร้างบรรณานุกรมท้ายเล่ม รวมทั้งเรียนรู้การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม
เพื่อใช้ในงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 29 คน

5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร” เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากร
คือ ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
อาจารย์ประจําภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียนบทความวิชาการเพือ่ การตีพมิ พ์ในวารสาร ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์
โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 59 คน
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คณะเกษตรศาสตร สนับสนุนงบประมาณเงินรายไดประจําป 2556 เพือ่ ดําเนินการวิจยั จํานวน 21 โครงการ ดังนี้
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1.1 โครงการวิจยั ริเริม่ แบบมุง่ เป้า จํานวน 5 โครงการ ๆ ละ 100,000 บาท รวมงบประมาณ 500,000 บาท ดังนี้
1.1.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง โดย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
1.1.2 การประเมินและการคัดเลือกพันธุผ์ กั กาดขาวปลีสาํ หรับผลิตเมล็ดพันธุล์ กู ผสมชัว่ ทีห่ นึง่ โดย อ.ดร.จุฑามาส
คุ้มชัย, นายโชคชัย ไชยมงคล, รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์, ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ, นายอนุ สุวรรณโฉม,
ดร.อรทัย วงค์เมธา
1.1.3 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกั ษ์เพือ่ ใช้ควบคุมโรคราน้าํ ค้างในผักตระกูลกะหล่าํ โดย อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
1.1.4 การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ําจืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
โดย อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
1.1.5 ผลของการให้อาหารด้วยเศษเหลือจากลําไยก่อนการเหนี่ยวนําการเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์
ในแกะ โดย อ.ดร.ทศพล มูลมณี, อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
2. ทุนพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ
2.1 ทุนวิจัยสถาบัน จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 78,000 บาท ดังนี้
2.1.1 การประเมินผลการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 โดย นายกานต์ คงบรรทัด, นางวนิดา วงศ์พยอม
2.1.2 การวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของบุคลากรและนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางวรางคณา กันทะลา
2.1.3 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของร้านเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย นางสาวศศิรินทร์ อธิมา, นางสาวสุลิตา กันทะอุโมงค์
2.1.4 ความผูกพัน ของนักศึกษาต่ อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดย นางสุ ทธิ ณ ี อิ นถา,
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ, นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์, นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย, นายมานพ
เปี้ยพรรณ์, นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
2.1.5 คุณภาพชีวิตการทํางานลูกจ้างประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางอัญชลี นากา
2.1.6 ทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสมโภชน์ อริยจักร์, นางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง, นายเอกรัตน์ คงยอด
2.1.7 ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ, นางชนนิกานต์ แก้วเทพ, นายชนพัฒน์ มันทเล
2.1.8 การวิเคราะห์งานบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์, นายอดุลย์ ใจอินผล
2.1.9 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางจุฑาพร
ศรจิตติโยธิน
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2.1.10 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
2.1.11 การประเมินโครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดย นางแสงดาว แบนซิเกอร์
3. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 โครงการ ๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ 75,000 บาท
3.1 การใช้ระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศเพือ่ ประเมินความต้องการใช้นาํ้ ของพืชเศรษฐกิจในตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ, นางสาวธนมล ฆ้องนอก
3.2 ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนธาตุอาหารและน้าํ ของระบบนิเวศวนเกษตรบริเวณศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ขุนแม่กวง อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สุนทร คํายอง, นายอานนท์ เทิดไพรพนา
3.3 เชื้อสาเหตุ อาการ และปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคราเน่าของชาอัสสัมอินทรีย์ในอําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, นางสาวศิรินันต์ ตุ้มพงค์
3.4 การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะรูเมนของโคดอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของเปลือกและ
ซังข้าวโพด โดย อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, นายนพพล ชุบทอง, นายอภิชาติ ศรีภัย
3.5 การเลี้ยงปลากดคังระยะรุ่นโดยใช้น้ําหมุนเวียนในระบบโรงเรือนปิด โดย ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์, นายบุญล่ํา
สิงห์ปลา, นายอภิชาติ ศรีภัย

กิจกรรมพัฒนาความเขมแข็งกลุมวิจัย/หนวยวิจัย และการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1. การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ “อาหารปลอดภัย” เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย โดยมีคณาจารย์
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จํานวน
2 ครั้ง ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ครั้งที่ 2) เมี่อวันที่ 12
กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยผลจากการประชุมร่วมกันได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ
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ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตมะเขือเทศปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี อาจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
เป็นผู้อํานวยโครงการชุดโครงการ และได้เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.)
ประจําปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยโครงการย่อย จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
ลําดับ
1
2

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

การจั ด การธาตุ อ าหารที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การผลิ ต มะเขื อ เทศในจั ง หวั ด อ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
เชียงใหม่
การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีวภาพเพื่อการผลิตมะเขือเทศ
อ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง

3

การพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์ของเชื้อแอกติโนไมซีสต์จากดินเพื่อประสิทธิภาพ อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
ในการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศ

4

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการพัฒนาตลาดมะเขือเทศปลอดภัย

อ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล

ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากแหล่งทุน

2. การประชุมนักวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Universities)
เพื่อประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติประจําปีงบประมาณ 2556 การพิจารณา
ผลผลิตตัวชีว้ ดั ของแต่ละโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าแต่ละโครงการวิจยั ย่อย
และการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ “งานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ครัง้ ที่ 2” โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ฯ จํานวน 18 คน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่
16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ี 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครั้งที่ 3)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ

1. การแสดงนิทรรศการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2555 “วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต
(Research Path: the Path to the future)” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการบูธนิทรรศการ จํานวน 4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาและขยายผลระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษ 2) การวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบง่าย (Soil Test Kit) 3) ชุดตรวจสอบ
สารป้องกันกําจัดแมลงตกค้างในผลผลิตเกษตร (TV Kit) 4) ต้นอ่อนบรอกโคลี

2. การร่วมแสดงนิทรรศการในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม
2556 โดยมีนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเปิดงานประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ครั้งที่ 2 และได้เข้าเยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย
จตุรสิทธา ประธานคลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รายงานความก้าวหน้าของคลัสเตอร์ฯ และมอบของที่ระลึกแก่ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่ได้จากโครงการวิจัยของกลุ่มคลัสเตอร์
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สรุปผลตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานดานการวิจัย คณะเกษตรศาสตร มช.
ประจําปงบประมาณ 2556
ตััวชี้วัด
หัวข้อ
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
2.1 จํานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
3 สาขาวิชา
0 สาขาวิชา
(ปีปฏิทิน 2556)
2.2

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย (ปีงบประมาณ
2556)

120 โครงการ

131 โครงการ

2.3

จํานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
(ปีงบประมาณ 2556)

2 ผลงาน

4 ผลงาน

2.4

จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน 65,000,000 บาท 78,810,057.46 บาท*
ภายนอก (ปีงบประมาณ 2556)

2.5

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน
2556)

180 ผลงาน

181 ผลงาน

2.6

จํานวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed
Journal หรื อ ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ
(ปีปฏิทิน 2556)

114 บทความ

116 บทความ

2.7

ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การทํ า วิ จั ย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2556)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 88

2.8

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (ปีงบประมาณ 2556)

2 ผลงาน

1 ผลงาน

2.9

ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ บ รรจุ ใ หม่
ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

หมายเหตุ : *ใช้งบประมาณโครงการรวม ่ไม่ได้หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทํางานวิจัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (http://web.agri.cmu.ac.th/qa/pa)

รายงานประจําปี 2556 93

ตััวชี้วัด
หัวข้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7

จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน (ปีงบประมาณ 2556)

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

5 ผลงาน

4 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.1 จํานวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี)
(ปีงบประมาณ 2556)

4 ทีมวิจัย

4 ทีมวิจัย

7.1.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
(ปีงบประมาณ 2556)

5 โครงการ

8 โครงการ

7.1.5.1 จํ า นวนผลงานที ่ ย ื ่ น การจดทะเบี ย นพั น ธุ ์ พ ื ช / พั น ธุ ์ ส ั ต ว์
(ปีงบประมาณ 2556)

1 ผลงาน

0 ผลงาน

7.1.5.2 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์
(ปีงบประมาณ 2556)

1 ผลงาน

1 ผลงาน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (http://web.agri.cmu.ac.th/qa/pa)
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจยั คณะเกษตรศาสตร ตามระบบ
CMU-QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ผลการดําเนินงาน
ตััวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
= บรรลุ
การประเมิน
× = ไม่บรรลุ

√

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)

ข้อ 1-7

ดําเนินการข้อ 1-7

√

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)

ข้อ 1-6

ดําเนินการข้อ 1-6

√

5.00

49,276,203.05 547,513.37

√

5.00

96.11%

√

5.00

27.78%

√

5.00

2.50%

x

1.25

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 500,000
หรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ)
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (ปีการศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. 5) งานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

65%

ตั ว บ่ง ชี้ ท ี่ 4.5 (สมศ. 6) งานวิจ ั ยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์
(ปีปฏิทิน)

25%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. 7) ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

3%

90
86.50
90
25
90
2.25
90
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

4.38

หมายเหตุ : ข้อมูลจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://web.agri.cmu.ac.th/qa)
ผลการประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ มช. รวม 38 ตัวบ่งชี้ (CMU-QA) ได้รับคะแนน 4.50 คะแนน
(เต็ม 5) อยู่ในระดับ ดี
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งานวิเทศสัมพันธ
สถาบัน/องคกรตางประเทศที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการในระดับคณะ จํานวน 3 สถาบัน
ลําดับ

ประเทศ

ชื่อสถาบัน/องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1

อินโดนีเซีย

Faculty of Animal Science,
Dr. Budi Guntoro
มิถุนายน 2556 Universitas Gadjah Mada (UGM) อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ มิถุนายน 2561

2

อินโดนีเซีย

Bogor Agricultural University

3

ญี่ปุ่น

Kyoto University

Dr. Ir. Luki Abdullah
ศ. ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
รศ. ดร. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2561
30 สิงหาคม 2556 29 สิงหาคม 2561

โครงการ/กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 16 โครงการ
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อสถาบัน/องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1

ศูนย์วิจัยระบบ
Developing Agricultural Policies for Australian Centre for
Rice-Based Farming Systems in the International Agriculture ทรัพยากรเกษตร
Research (ACIAR)
Mekong Region
(ประเทศออสเตรเลีย)

1 มิถุนายน 2554
- 31 พฤษภาคม
2557

2

Experimenting with a bottom up
multi-stakeholder platform supported
by modeling games in the Nam
Theun-Nam Kading Basin
Companion Modeling at Sub-Basin
Scale Project

3

4

Australian Government
(AUSAID)
(ประเทศออสเตรเลีย)

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร

1 มิถุนายน 2556
- 31 ธันวาคม
2556

CIRAD - Centre de
Cooperarion Internationale en Resherche
Agronmique pour le
Developpement
(ประเทศฝรั่งเศล)

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร

1 มกราคม 2555
- 30 เมษายน
2557

The Agricultural Learning Exchange US Agency for International Development
for Asian Regional Networking
(USAID) (สหรัฐอเมริกา)
(AgLEARN)
และ Asia Institute
of Technology (AIT)
(ประเทศไทย)

1 กรกฎาคม 2556
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร - 30 มิถุนายน
และส่งเสริมเผยแพร่ 2558
การเกษตร

96 รายงานประจําปี 2556
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อสถาบัน/องค์กร
Mie University
(ประเทศญี่ปุ่น)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

5

Inventory of pinhole borer insects
and their associating fungi at
forests in northern Thailand

ภาควิชากีฏวิทยา
และโรคพืช

1 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2557

6

Apis cerana Beekeeping for
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ภาควิชากีฏวิทยา
Disease Resistance and High Yield
และโรคพืช
Products

1 เมษายน 2555 31 มีนาคม 2557

7

โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น Kinki
Short Study Visit 2013

Kinki University
(ประเทศญี่ปุ่น)

8 กันยายน 2556 13 กันยายน 2556

8

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Risk
Reduction of Anitibiotic-Resistant
Bacteria by Anaerobic Digestion”

Department of Animal ภาควิชาสัตวศาสตร์ 6 กันยายน 2556
และสัตว์น้ํา
Science Obihiro
University of Agriculture
and Veterinary Medicine
(ประเทศญี่ปุ่น)

9

การศึกษาดูงานระยะสั้นด้านชีววิทยา
ของผึ้งและโรคผึ้ง

Faculty of Agriculture,
Warsaw University of
Life Science

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ภาควิชากีฏวิทยา
และโรคพืช

1 กันยายน 2556 29 กันยายน 2556

(สาธารณรัฐโปแลนด์)
10

การบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร

Leibniz Institute For
Farm Animal Biology
(สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี)

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 2 กรกฎาคม 2556
และสัตว์น้ํา
- 2 กรกฎาคม 2556

11

โครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง
“The Next generation sequencing
application on plant and animal”

Beijing Genomics
ภาควิชากีฏวิทยา
Institute
และโรคพืช
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

12

การเรียนร่วมในกระบวนวิชา Ecology University of California
of Agronomic Crops (AGRO723)
State at Chico
ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สหรัฐอเมริกา)
และนักศึกษาจาก UC_ Chico

ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากร
ธรรมชาติ

11 มิถุนายน 2556

3 มิถุนายน 2556
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ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อสถาบัน/องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

13

Thai Sakura Planting Project

Faculty of Agriculture,
Kinki University
(ประเทศญี่ปุ่น)

ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร

1 เมษายน 2556 31 มีนาคม 2558

14

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 9
Kinki University
(The 9th Intensive Course Program) (ประเทศญี่ปุ่น)

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์
2556 - 29 มีนาคม
2556

15

2013 Niigata Graduate Research

Niigata University
(ประเทศญี่ปุ่น)

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

10 มกราคม 2556
- 16 มกราคม 2556

16

Global Human Resources
Development of AgriBio Leaders
with an International Perspective

Kyushu University
(ประเทศญี่ปุ่น)

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

9 มกราคม 2556 10 มกราคม 2556
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หลักสูตรความรวมมือกับนานาชาติ จํานวน 3 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
ว/ด/ป ที่สภา
นานาชาติ
ท
ง
้
ั
หมดที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะเป็
น
มหาวิ
ทยาลัย
ลําดับ
สาขาวิ
ช
า
Double degree program or
เชียงใหม่
Join degree program
ให้ความเห็นชอบ
1 Joint Degree Program
Sustainable
8 เมษายน 2551
Agriculture and
Integrated Watershed Management
Program (SAIWAM)
2 Double Degree Program
Agriculture and
10 ธันวาคม 2554
Bioresorce
3

Double Degree Program

Agriculture

21 พฤศจิกายน
2555

หมายเหตุ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโฮ
เฮนฮามย์ (University
of Hohenheim) สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นิกาตะ (Niigata
University) ประเทศญีป่ นุ่
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
คากาว่า (Kagawa
University) ประเทศญีป่ นุ่

แหลงทุนที่สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา จํานวน 5 แหลงทุน
ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน

ชื่อโครงการฯ ที่สนับสนุน

จํานวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
10

1

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2556

โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ
ประเทศญี่ปุ่น

2

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2556

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร The 3rd SEANAS Meeting
and Workshop Southeast Asia Network of
Animal Science (SEANAS) ณ Faculty of Animal
Science, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
ประเทศอินโดนีเซีย

2

3

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2556

3

4

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2556

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ในโลกกว้างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี
การศึกษา 2556
The University Network for Tropical Agriculture
(UNTA) 2013

5

เงินรายได้ภาควิชาสัตวศาสตร์ โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วิจยั และ
และสัตว์น้ํา ประจําปี 2556
บริการวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสุพานุวงค์ สปป. ลาว

1
5
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โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ
ประเทศญี่ปุ่น

2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd SEANAS Meeting
and Workshop Southeast Asia Network of Animal
Science (SEANAS) ณ Faculty of Animal Science,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย
Student Exchange Support Program (Short-stay
program in Japan)

3

ชื่อแหล่งทุน
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปี 2556 และกองทุน
พัฒนานักศึกษาและพัฒนา
คณะเกษตรศาสตร์
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
ประจําปี 2556

จํานวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
10

2

Kagawa University, Japan

1

4

2013 Niigata Graduate Research Forum

Niigata University, Japan

3

5

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยคินกิ

Kinki University, Japan

35

6

โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทํางาน
ด้านปศุสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เงินงบประมาณรายได้ ภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา

4

7

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

เงินงบประมาณรายได้ ภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา

12

100 รายงานประจําปี 2556
อาจารย นักวิจัย นักศึกษาตางชาติที่มาดูงาน ปฏิบัติงาน ประชุม ฝกอบรม หรือศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 249 คน

ลําดับ

ระยะเวลา

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่มา

ประเทศ

1

15 ต.ค. 55

Japan International Cooperation Agency
(JICA)

ญี่ปุ่น

จํานวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
1

2.

18 ต.ค. 55

สาธารณรัฐเกาหลี

48

3

22 ต.ค. 55

มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
และ Korean National Commission for
UNESCO (KNCU)
Agricultural Research for Development
(CIRAD)

ฝรั่งเศส

1

4

29 ต.ค. 55

มาเลเซีย

40

5

31 ต.ค. 55

ผู้อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร ภายใต้โครงการ BECOMING THE
GLOBAL MANAGER
Niigata University

ญี่ปุ่น

6

6

12 พ.ย. 55

University of California, Davis

สหรัฐอเมริกา

2

7

12 พ.ย. 55

DAAD

4

8

23 พ.ย. 55

National Chung Hsing University

9

23 พ.ย. 55

Kyushu University

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
ญี่ปุ่น

10

03 ธ.ค. 55

NCHU-UCD Plant and Food Biotechnology Center

4

11

12 ธ.ค. 55

Gottingen University

สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) และ
สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

12

14 ธ.ค. 55

13

28 ม.ค. 56

Plant Genetics and Breeding Science,
ญี่ปุ่น
Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba
Department of Forest Protection and
สาธารณรัฐโปแลนด์
Ecology, Warsaw University of Life
Sciences

2
4

1
1

5
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ลําดับ

ระยะเวลา

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่มา

14

01 ก.พ. 56

University of California, Davis

15

11 ก.พ. 56

16

28 ก.พ. 56

Crop Simulation and Impact of Climate
Change on Agricultural Production
Systems : A Training Program on DSSAT
Kinki University

17

04 มี.ค. 56

18

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

จํานวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
2

กลุ่มประเทศแถบ
แอฟริกา เอเชียใต้
และโอเชียเนีย
ญี่ปุ่น

20

Niigata University

ญี่ปุ่น

13

08 มี.ค. 56

Kagawa University

ญี่ปุ่น

2

19

29 มี.ค. 56

มหาวิทยาลัยสุพานุวงค์

สปป. ลาว

6

20

08 เม.ย. 56

University Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

มาเลเซีย

25

21

17 พ.ค. 56

Kinki University

ญี่ปุ่น

1

22

20 พ.ค. 56

Kyushu University

ญี่ปุ่น

2

23

03 มิ.ย. 56

California State University at Chico

สหรัฐอเมริกา

9

24

11 มิ.ย. 56

Beijing Genomics Institute

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1

25

03 ก.ค. 56

Leibniz Institute For Farm Animal Biology, สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

2

26

16 ก.ค. 56

Oklahoma State University

สหรัฐอเมริกา

3

27

22 ส.ค. 56

Humboldt State University และ USDA
Forest Service, Rocky Mountain Research
Station

สหรัฐอเมริกา

2

28

06 ก.ย. 56

Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine

ญี่ปุ่น

2

29

04 ก.ย. 56

National Taiwan University

สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)

6

30

09 ก.ย. 56

Kinki University

ญี่ปุ่น

21

13

102 รายงานประจําปี 2556
โครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาตางประเทศ จํานวน 2 โครงการ

1. การอบรมใช้ภาษาอังกฤษในงานสํานักงาน (English for Office Work) เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรคือ นางภูษิตา คําฝั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ในส่วนของสํานักงานคณะ ภาควิชา ศูนย์ฯ ต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ ในส่วนของสํานักงานคณะ ภาควิชา ศูนย์ฯ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานสํานักงาน เพื่อพัฒนางานต่อไปในอนาคต
โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเกษตรศาสตร์ มช. จํานวน 43 คน

2. การฝึกอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ให้แก่บุคลากรของคณะที่มีความสนใจศึกษาภาษาเวียดนาม ได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา
อย่างถูกต้อง และใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. จํานวน 30 คน
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รายชื่อผูเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 7 คน
ลําดับ

รายชื่อผู้เสนอ

เรื่องที่เสนอ

ระยะเวลา

1

ผศ. ดร.อังสนา อัครพิศาล The current status of HLB
epidemic in Thailand

5 พฤศจิกายน
2555

2

ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม

10 มกราคม
2556

3

4

5

น.ส. ธัญลักษณ์ ขุนศรี

Reports on the Internationalization of Graduate Education ใน
การประชุม 2013 Niigata
Graduate Research Forum
Land Use Change and Its
Impacts on Middle Mae Yom
and Mae Kham Mi Subwatersheds, Phrae Province

น.ส. ดาริกา สุวรรณมงคล Roles of Local Organizations in
Natural Resource Management
on Mae Kanad Watershed Area,
Mae Tha District, Lamphun
Province
อ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้ม หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
หมื่นอาจ
ในการประชุม The 3rd SEANAS
Meeting and Workshop
Southeast Asia Network of
Animal Science (SEANAS)

10 มกราคม
2556

ชื่อสถาบัน/องค์กร
ที่ไปนําเสนอ
Food and Fertilizer
Technology Center
(FFTC) และ American
Institute in Taiwan (AIT)
Taipei, Taiwan
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น
Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น

Niigata University
10 มกราคม
2556

ประเทศญี่ปุ่น

10 มิถุนายน
2556

Faculty of Animal
Science, Universitas
Gadjah Mada
ประเทศอินโดนีเซีย

6

อ. ดร. พรศิริ สืบพงษ์สังข์

International Choice Modeling
Conference 2013

1 กรกฎาคม
2556

The Sebel Pier One,
Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

7

อ. จามจุรี โสติกุล

6 th Annual International
Symposium on Agriculture

15 กรกฎาคม
2556

Athens Institute for
Education and
Research ประเทศกรีซ

104 รายงานประจําปี 2556

งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร มช. ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝกอบรม วิจัย นําเสนอผลงาน
ณ ตางประเทศ จํานวน 321,782.20 บาท
ลําดับ

โครงการ

ระยะเวลา

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่ไป

งบประมาณ
ที่สนับสนุน
131,261.40

1

โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น
ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น

8 ตุลาคม 2555

Kinki University
ประเทศญี่ปุ่น

2

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการ
ศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ กับ
มหาวิทยาลัยสุพานุวงค์ สปป. ลาว

21 พฤศจิกายน
2555

มหาวิทยาลัยสุพานุวงค์
ประเทศ สปป. ลาว

100,000.00

3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd
SEANAS Meeting and Workshop
Southeast Asia Network of Animal
Science (SEANAS)
International Choice Modeling
Conference 2013

10 มิถุนายน 2556 Faculty of Animal
Science, Universitas
Gadjah Mada
ประเทศอินโดนีเซีย
1 กรกฎาคม 2556 The Sebel Pier One,
Sydney
ประเทศออสเตรเลีย

41,612.80

The University Network for Tropical
Agriculture (UNTA) 2013

2 กันยายน 2556

28,908.00

4
5

Bogor Agricultural
University
ประเทศอินโดนีเซีย

20,000.00

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อํานวยการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ควบคุมการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ผลิต
นายมานพ เปี้ยพรรณ์
ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล
นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
นางภูษิตา คําฝั้น
นายทวี จันทรมูล
นางสาวณัฏฐนันท์ ปารมี
นางสาวภัทราพร จีนโน
หน่วยผลิต:
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2556
โทร. 053-944090-91, โทรสาร. 053-944090 ต่อ 14 http://web.agri.cmu.ac.th/rdunit

