คำ�นำ�
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่
ในการให้บริการงานวิจัยและงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2557 งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำ�เนิน
กิจกรรมวิจัยต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงรวบรวมผลการดำ�เนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557 จัดทำ�เป็นรายงานประจำ�ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ
ประกอบการวางแผนการดำ�เนินงาน ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ต่อไป
รายงานฉบับนี้ สำ�เร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ทุกท่าน ทางหน่วยงานฯ จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้สนใจ และผู้ใช้ข้อมูลบ้างไม่มากก็น้อย

			
			

(นางลาลิตยา นุ่มมีศรี)
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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- โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
- รายได้จากโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
- รายละเอียดโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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หรือนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2557
- บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ในปีปฏิทิน 2557
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปีปฏิทิน 2557
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์
- งานวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ
- ผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์
- ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
- สรุปผลตัวชีว้ ดั คำ�รับรองการปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
- สรุุปผลตัวชี้วัดแผนปฎิบัติการ (Action Plan) ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2557
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั ตามระบบ CMU-QA โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2556
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- งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
วิจัย นำ�เสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
ภาคผนวก
- ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัล
ผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
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งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นโยบายด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�วิจัย 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 ลำ�ไย โคขาวลำ�พูน ระบบเกษตร
และเกษตรที่สูง
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพิ่มเติม ทางด้านไม้ดอกผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลำ�พูน
3. ให้ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของอาหาร (Food Security & Food Safety) เกี่ยวกับ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- การลดการใช้สารเคมี
- ความยั่งยืนของพืชลุ่มน้ำ�
- พืชพลังงานทดแทน

2 รายงานประจำ�ปี 2557

เป้าหมายงานวิจัย
1. ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถเผยแพร่ผลงาน
ได้ในระดับสากล และมีความเป็นเลิศอย่างน้อย 1 ด้าน ทางระบบเกษตร เกษตรที่สูง ข้าวพื้นเมือง กาแฟ ลำ�ไย
ไม้ดอก ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และโคขาวลำ�พูน
2. ศูนย์และสถานีวิจัยต่าง ๆ ของคณะ เช่น ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ที่สูง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เปิดกว้างเป็นศูนย์วิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมหลักของคณะ มีงบประมาณ
การพัฒนาด้านกายภาพ จำ�นวนบุคลากรที่เข้าไปใช้บริการและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
4. คณะเกษตรศาสตร์มีจำ�นวนโครงการ การร่วมมือทางการศึกษาวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

พันธกิจด้านการวิจัย
วิจยั และพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองต่อการเรียนการสอน และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ

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

หน้าที่หลักด้านการวิจัย
เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานการเรียน
การสอนของคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยบริการวิจัย
2. หน่วยส่งเสริมพัฒนาโครงการวิจัย และนักวิจัย
3. หน่วยจัดทำ�วารสาร
4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
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โครงสร้างหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์

สำ�นักงานคณะ
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริการวิจัย
- ธุรการ/ประสานงานวิจัย
- พัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
- การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- รวบรวมผลงานวิจัยเด่น
ของคณะฯ

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

หน่วยจัดทำ�วารสาร
- วารสารเกษตร
ราย 4 เดือน
(กุมภาพันธ์,
มิถุนายน, ตุลาคม)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- วิเทศสัมพันธ์และฐานข้อมูล
- งานทุนความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ
- อาคันตุกะสัมพันธ์
- ประชุม สัมมนา วิชาการ
นานาชาติ การฝึกอบรม
และศึกษา ดูงาน
ณ ต่างประเทศ
- งานความร่วมมือและพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

4 รายงานประจำ�ปี 2557

โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
นางสาววิไลพร ธรรมตา

หน่วยบริการวิจัย
- นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
- นายมานพ เปี้ยพรรณ์
- นายทวี จันทรมูล

หน่วยส่งเสริมพัฒนา
โครงการวิจัย และนักวิจัย
- นางสาววิไลพร ธรรมตา
- นางสาวภัทราพร จีนโน

หน่วยจัดทำ�วารสาร
- นางสาวอรณิชาณ์
ปารมี

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- นางสาวภูษิตา จันทิมา
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คณะทำ�งานด้านการวิจัย

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
กรรมการ

ผศ.ดร.ถาวร อ่ อนประไพ
กรรมการ

รศ.ดร.ศุ ภ มิ ต ร เมฆฉาย
กรรมการ

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
กรรมการ

รศ.ดร.สุนทร คำ �ยอง
กรรมการ

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
กรรมการ

ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำ �ราญจิต อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววิไลพร ธรรมตา
กรรมการและเลขานุการ

นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุ ล
กรรมการ

อ.ดร.ชูชาติ สันทธทรัพ ย์
กรรมการ
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บุคลากรงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

นางลาลิตยา นุ่มมีศรี

นายมานพ เปี้ยพรรณ์

นายทวี จันทรมูล

ส่งเสริมพัฒนาโครงการวิจัย
และนักวิจัย

นางสาวภัทราพร จีนโน

นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี

นางสาวภูษิตา จันทิมา
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ในปี 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดำ�เนิน
การวิจัย จำ�นวน 171 โครงการ งบประมาณรวม 63,818,563.91 บาท
แหล่งทุน
ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา และศูนย์วิจัย
ภายนอกสถาบัน****
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยต่างประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

จำ�นวน
โครงการ***
56
16
40
115
11
82
14
8
171

งบประมาณ
4,687,717.59
3,801,740.16
885,977.43
59,130,846.32
13,049,682.35
42,381,205.69
2,678,104.28
1,021,854.00
63,818,563.91

ร้อยละ
(งบประมาณ)
7.33
5.95
1.38
92.67
20.45
66.42
4.20
1.60
100.00

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
*** จำ�นวนโครงการนับซ้ำ� (เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับ 2 แหล่งทุน จำ�นวน 1 โครงการ ถ้าไม่นับซ้ำ�จะมี 170 โครงการ
**** งบประมาณโครงการ (ภายนอกสถาบัน) หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
(ถ้าไม่หารเฉลี่ยงบประมาณเท่ากับ 66,641,418.06 บาท)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
1.60%
1.38%
4.20% 5.95%

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย
20.45%

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*
ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยตางประเทศ

66.42%

ทุนวิจัยเอกชน
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557 จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน

จำ�นวนโครงการ**

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
สำ�นักงานคณะ
รวม

61
23
15
34
21
6
1
0
9
170

งบประมาณ*
23,404,752.72
19,429,087.14
6,301,520.89
5,292,838.15
6,409,175.01
2,313,107.67
2,412.14
0.00
665,670.19
63,818,563.91

ร้อยละ
(งบประมาณ)
36.67
30.45
9.87
8.29
10.05
3.62
0.00
0.00
1.05
100.00

* งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย (ตามสังกัดหัวหน้าโครงการ)
** จำ�นวนโครงการไม่ได้นับซ้ำ� (ถ้านับซ้ำ�จะมี 171 โครงการ เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับ 2 แหล่งทุน จำ�นวน 1 โครงการ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
0.00%
0.06%
3.49%
22.78% 1.27%

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ำ
32.83%

9.44%

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

10.24%

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
19.89%

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
สำานักงานคณะ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553-2557
จำ�นวน : โครงการ
174

175
170

170

164

165
160
155

148

150

145

145
140
135

ปีงบประมาณ

130

2553

2554

2555

2556

2557

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553-2557
จำ�นวน : บาท
80,000,000.00

70,467,542.35

70,000,000.00

74,473,215.46
66,067,636.17

60,000,000.00

63,818,563.91
49,333,350.49

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

ปีงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2555-2557
จำ�นวน : โครงการ

99

100

98
82

80
60

45

40

40

21

20

5

0

11

7

2

9

10 12

3

2555

16

14

11

2556

8

ปีงบประมาณ

2557

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*

ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**

ทุนวิจัยตางประเทศ

ทุนวิจัยเอกชน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2555-2557
จำ�นวน : ล้านบาท
70.00

60.87

60.00
50.00

42.38

40.00

31.81

30.00
20.00
10.00
-

13.05

10.01
2.89 2.98

0.99 0.65
2555

3.99

0.70 2.59

3.65 2.66

2556

3.80

2.68 1.02

0.88
2557

ปีงบประมาณ

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา และศูนยวิจัย

ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน*

ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ**

ทุนวิจัยตางประเทศ

ทุนวิจัยเอกชน

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
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กราฟแสดงจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2553-2557
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ และภาควิชา

โครงการ

โครงการ

20
15

12

16

12

10

0

24

20

2554

2555

2556

0

2557

2553

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอื่น ๆ*

2554

2556

2557

โครงการ
11
8
4
3

2
2553

2554

2555

2556

2557

120
100
80
60
40
20
0

108

100

99

98
82

2553

2554

ทุนวิจัยต่างประเทศ

2555

2556

2557

ทุนวิจัยเอกชน
โครงการ

โครงการ
15

2555

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

โครงการ
12
10
8
6
4
2
0

21

11

10

2553

40

40
30

9

5

5

45

50

14

13
10

10
5

5

0

0

2553

2554

2555

2556

11

2557

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

12
8

10

10

7

6

15

4

2553

2554

2555

2556

2557
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กราฟแสดงงบประมาณ จำ�แนกตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2553-2557
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ และภาควิชา
ล้านบาท

ล้านบาท
12.00

1.20

9.11

9.00
6.00

3.99

3.00
-

1.81
2553

3.80

2555

2556

-

2557

2553

75.00

15.17

11.68

13.05

10.01

42.38
31.81

15.00

2.59
2554

2555

2556

-

2557

2553

2554

ทุนวิจัยต่างประเทศ
ล้านบาท

2.98

3.00

13.02

5.00

2.89

3.65

2.68

0.83
2554

2555

2556

2557

2556

2557

1.00
-

2.66

2.27

2.00

10.00

2553

2555

ทุนวิจัยเอกชน

ล้านบาท

-

2557

41.27

39.60

30.00

2553

2556

60.87

60.00
45.00

5.00

15.00

2555

ล้านบาท

10.00

-

2554

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ในประเทศ**

ล้านบาท

15.00

0.70

0.31

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอื่น ๆ*
20.00

0.88
0.65

0.60
0.30

0.99
2554

0.90

0.90

1.02
0.55
2553

2554

2555

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2556

2557
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555-2557
จำ�นวนโครงการ

80
60
40

47

39

25

20 17

12 14

20

61

54

15

10

20

19

11

0

0

0

34

0

2555

15

7 9

23

21
9

6

1

0

2556

ปีงบประมาณ

2557

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
สำานักงานคณะ

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ำ
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555-2557
จำ�นวน : ล้านบาท

30

25.62

24.45

25
20

5
0

8.27
4.71

3.93
2.94
0.00

7.63

1.68

0.00

2.16

19.43

16.96

14.82

15
10

23.40

7.03

5.29
0.00

2555
2556
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
สำานักงานคณะ

2.60

0.95

0.04

6.30

6.41

2.31

0.00

0.002 0.67

2557
ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ำ
ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ปีงบประมาณ

14 รายงานประจำ�ปี 2557
กราฟแสดงจำ�นวนโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553-2557
ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
โครงการ

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ

39

40
30

23

20

80
34

25
22

20

0

0

2554

2555

2556

2557

2553

2554

17

15

12

15

15

25

17

10

23

14

5
2553

2554

2555

2556

0

2557

2553

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

2555

2556

2557

โครงการ

2
1

1

2554

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

โครงการ

1

0
2553

2554

2555

0

0

2556

2557

30
25
20
15
10
5
0

โครงการ

20

19

2553

2554

20

2555

2556

8

17

21

2557

10

4
6

5
2555

2556

7

6

11

2554

15

20

โครงการ

14

2553

27

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

0

2557

19

18

20
15

5

15

2556

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�

11

10

0

2555

โครงการ

20

0

61

54
47

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

โครงการ

59

40

10
2553

55

60

2557

2
0

0

0

0

2553

2554

2555

1
2556

2557
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สำ�นักงานคณะ
โครงการ

10

10
8
6

9

9

8
5

4
2
0

2553

2554

2555

2556

2557

กราฟแสดงงบประมาณโครงการวิจัย จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553-2557
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
ล้านบาท

ล้านบาท

15
10

30

7.63

5.96

5
0

5.29

4.71
2553

38.19

40

13.27

2554

2555

2556

23.40

10
2553

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
7.03

20
6.30

5.42
3.21

4

2556

2557

2
2554

15

2555

5
2556

2557

0

19.43

14.82

10
2.94

2553

2555

ล้านบาท

8

0

2554

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�

ล้านบาท

6

24.45

20

0

2557

25.62

32.14

4.83
2553

5.52
3.93
2554

2555

2556

2557

16 รายงานประจำ�ปี 2557

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ล้านบาท

0.10

ล้านบาท

16.96

20

0.09

15
0.05

0.00

10

0.02
0.00
2553

2554

2555

0.00
2556

0.00
2557

0

8.27

2553

2554

2555

6.41
2556

2557

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ล้านบาท

ล้านบาท

3

2.31

2.19

1

0.95
2553

2554

2555

2.60

3
2

1.68

1.68

1
0

9.48

5

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

2

12.34

2556

0

2557

0.00
2553

0.00
2554

0.00
2555

0.002
2556

2557

สำ�นักงานคณะ
ล้านบาท

3

2.16

2
1
0

1.49
0.67

0.69
2553

0.04
2554

2555

2556

2557

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2553-2557 งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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รายได้จากโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น
2,313,045.40 บาท แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 638,117.33 บาท ส่วนของคณะเกษตรศาสตร์
จำ�นวน 831,451.32 บาท และส่วนของภาควิชา/ศูนย์ จำ�นวน 843,476.75 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
รวมจำ�นวนเงินทั้งหมด
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบำ�รุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

Overhead
Charge*

พิเศษ ก.**

รวม (บาท)

572,649.83
761,370.82
19,470.00

65,467.50
70,080.50
41,268.00

638,117.33
831,451.32
60,738.00

14,610.00

41,268.00

55,878.00

4,860.00

4,860.00

219,107.55

0.00
0.00

219,107.55

61,416.00

0.00

61,416.00

55,564.05

0.00

55,564.05

102,127.50

102,127.50

144,886.00

0.00
0.00

144,886.00

0.00

144,886.00

0.00
147,664.20
0.00
114,153.50
0.00
37,275.00

0.00
0.00
0.00
29,984.50
0.00
89,668.00

0.00
147,664.20
0.00
144,138.00
0.00
126,943.00

2,016,576.90

296,468.50

2,313,045.40

144,886.00

18 รายงานประจำ�ปี 2557
กราฟแสดงสัดส่วนการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ปีงบประมาณ 2557
ภาควิชา/ศูนยวิจัย
จำานวนเงิน
843,476.75 บาท
(36.46%)

คณะเกษตรศาสตร
จำานวนเงิน
831,451.32 บาท
(35.95 %)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จำานวนเงิน
638,117.33 บาท
(27.59%)

กราฟแสดงสัดส่วนการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จำ�แนกตาม ภาควิชา/ศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2557

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
15.05%

7.20%
25.98%

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนา้ำ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ศูนยบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

17.09%

17.51%
17.18%

หมายเหตุ : *ไม่มีเงินรายได้จากโครงการวิจัย

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ*
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง*
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
ของคณะเกษตรศาสตร์ (รวมภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน) ปีงบประมาณ 2553-2557*
หน่วย:บาท
3,362,224.01
3,052,376.53
2,069,905.87

1,864,218.55

2553

2554

1,674,928.07

2555

2556

ปีงบประมาณ

2557

หมายเหตุ : ไม่รวมส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กราฟแสดงข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจัย (Overhead Charge และเงินพิเศษ ก.)
จำ�แนกตาม ภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553-2557
คณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
บาท

บาท

2,000,000
1,500,000

1,528,480.09

300,000
1,393,927.21

1,000,000

830,943.80

500,000
0

2553

2554

2555

854,465.84

2556

200,000
843,476.75

2557

243,610.50
169,338.00

155,959.40
122,084.03

100,000
0

60,738.00
2553

2554

2555

2556

2557

20 รายงานประจำ�ปี 2557
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
บาท

บาท

800,000

600,000

713,038.50
521,551.36

600,000
400,000

349,116.50

200,000
0

2553

2554

407,097.23

400,000
254,458.35

2555

219,107.55

2556

2557

309,728.50
242,683.30

200,000
0

2553
บาท

บาท

205,773.40

200,000

147,664.20

131,925.00
57,775.00

2553

2554

2555

2556

2557

600,000

463,751.65
261,811.64

2553

197,960.15
2554

2555

144,138.00
2556

2557

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
บาท

150,000

126,943.00

100,000
50,000
0

2553

0.00

0.00

0.00

2553

2554

2555

32,637.50
2556

0.00
2554

2557

5,000
0

2555

0.00

0.00

2556

2557

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

11,550.00

10,000

400,000

0

0.00

15,000

664,865.41

200,000

0

บาท

800,000

2557

1,000

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

บาท

2556

500

32,780.00

0

2555

1,500.00

1,500

100,000

2554

144,886.00

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�
300,000

178,812.60

6,000.00
5,100.00
0.00
2553

2554

2555

2556

0.00
2557
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รายละเอียดโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
โครงการ

จำ�นวนโครงการ

แล้วเสร็จ

ยังไม่แล้วเสร็จ

รวม

84
86
170

30
55
85

54
31
85

โครงการวิจัยใหม่*
โครงการวิจัยเดิม
* อนุมัติในปีงบประมาณ 2557 (มีทั้งชื่อเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัติเป็นปีๆ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก MIS ของคณะฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

แผนภูมิแสดงข้อมูลจำ�นวนโครงการวิจัยที่ดำ�เนินการ ปีงบประมาณ 2553-2557
โครงการ
112

102
72 75

62

84 86

74 71

62

ปีงบประมาณ
2553

2554

2555

โครงการวิจัยใหม

2556
โครงการวิจัยเดิม

2557

22 รายงานประจำ�ปี 2557

โครงการวิจัยใหม่ที่ดำ�เนินการในปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน 84 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่แล้วเสร็จ จำ�นวน 30
โครงการ

1. กุศล ทองงาม, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์ พวงมณี.
บริบทเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
2. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถ ียรพีระกุล,
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, ลักขณา
สัมมานิธิ, วิชญ์ภาส สังพาลี, สายสมร ลำ�ยอง. โครงการ
สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้.
3. 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
สาเหตุโรคของ สตรอเบอร์รี่ (2557). มูลนิธิโครงการหลวง.
4. จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข, ฐากูร ปัญญาใส,
สิ ท ธิ ช ั ย ลอดแก้ ว . ศึ ก ษาการผลิ ต ผั ก โขมจี น ต้ น อ่ อ น.
เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
5. จิ ร าพร กุลสาริน, ธัญญา ทะพิงค์แ ก, นคร
มหายศนันท์, วรรณพร ทะพิงค์แก, เสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์.
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราถั่งเฉ้า
สีทองบนดักแด้ (ภายใต้โครงการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยดักแด้
ไหมบ้านและอีรี่). มูลนิธิโครงการหลวง.
6. จิราพร กุลสาริน. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2557. สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
7. ชวลิต กอสัมพันธ์. การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ
อราบิ ก้ า ในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาของโครงการหลวง
ลักษณะประจำ�พันธุ์และการจัดทำ�แปลงรวมพันธุ์ (ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้า
คุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริม และพัฒนาของโครงการ
หลวง). มูลนิธิโครงการหลวง.

8. ชวลิต กอสัมพันธ์. การหาความหนาแน่นต่อ
พื้นที่และกรรมวิธีการวางที่เหมาะสมของกับดักมอดเจาะ
ผลกาแฟ ปีที่ 2. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
9. ชินกฤต สุวรรณคีรี, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ฐากูร ปัญญาใส, ทัพไท หน่อสุวรรณ, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. การแตกกอของข้าวสายพันธุ์หอมนิล โดยวิธีการ
ปักดำ�. เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
10. ชินกฤต สุวรรณคีรี, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ฐากูร ปัญญาใส, ทัพไท หน่อสุวรรณ, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. การประเมินฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระของพืช
สมุนไพรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรเขต
ชลประทาน. เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
11. ชินกฤต สุวรรณคีรี, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ฐากูร ปัญญาใส, ทัพไท หน่อสุวรรณ, สิทธิชัย
ลอดแก้ ว . การฟื ้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ในพื้นที่
การผลิตไม้ผล สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
12. ฐากูร ปัญญาใส, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ชินกฤต สุวรรณคีรี, ทัพไท หน่อสุวรรณ, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. การศึกษาวิธีการให้น้ำ�ในนาข้าวแบบนาเปียก
สลับนาแห้ง ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวหอมนิล และ
ข้าวมะลิแดง. เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.
13. ดนัย บุณยเกียรติ. การดัดแปลงบรรยากาศ
เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพและควบคุ ม โรคหลั ง เก็ บ เกี่ ย วของผล
สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80. มูลนิธิโครงการหลวง.
14. ดนัย บุณยเกียรติ. การลดอาการสีน้ำ�ตาลแดง
ที่รอยตัดของผักกาดหอมห่อ. มูลนิธิโครงการหลวง.
15. ต่อนภา ผุสดี, ศันสนีย์ จำ�จด. การวิจัยและ
ทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ (ภายใต้
โครงการวิจยั และพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเฮมพ์). สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน).

รายงานประจำ�ปี 2557 23

16. นริศ ยิ้มแย้ม. ผลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
สะสมปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง.
เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
17. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล,
รุจ ศิริสัญลักษณ์. การศึกษาการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่.
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย.
18. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. การคัดเลือกสายพันธุ์
กาแฟอราบิ ก้ า ยอดเยี่ ย มของโครงการหลวงโดยศึ ก ษา
คุณภาพของผลผลิตและการทดสอบคุณภาพโดยการคั่ว
ซิ ม รสชาติ ใ นพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
(โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพ
ยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาโครงการหลวง). มูลนิธิ
โครงการหลวง.
19. พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การทดสอบประสิทธิภาพ
ของไอระเหยจากพื ช ในการควบคุ ม โรคชอล์ ค บรู ด ในผึ้ ง
พันธุ์. งบประมาณแผ่นดิน ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ).
20. รัชดาวรรณ ชีวังกูร. การคัดเลือกยีสต์ปฏิปักษ์
ในการควบคุมโรคของผักบางชนิด (2557). มูลนิธิโครงการ
หลวง.
21. วรรณพร ทะพิ ง ค์ แ ก, ธั ญ ญา ทะพิ ง ค์ แ ก,
มงคล ยะไชย. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด
เป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. งบประมาณแผ่นดิน.
22. วราพงษ์ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ์. การวาง
กับดักร่วมกับการใช้สารอื่น ๆ ในการป้องกันกำ�จัดมอดเจาะ
ผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์
ปีที่ 2. เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง.
23. ศันสนีย์ จำ�จด, นริศ ยิ้มแย้ม, สกุล มูลคำ�.
การประเมิ น ผลผลิ ต สายพั น ธุ์ ก้ า วหน้ า ในท้ อ งถิ่ น และ
การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูง.
งบประมาณแผ่นดิน.
24. สัญชัย จตุรสิทธา. การพัฒนาโครงการวิจัย
ร่วมระหว่างนักวิจัยไทย-เยอรมัน. สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ.
25. สิทธิชัย ลอดแก้ว, กุหลาบ อุตสุข, จตุรงค์
พวงมณี, ชินกฤต สุวรรณคีรี, ฐากูร ปัญญาใส, ทัพไท
หน่อสุวรรณ. การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในข้าวด้วย

กระบวนการการจัดการธาตุอาหารพืช. เงินรายได้ศูนย์วิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร.
26. สิริญา คัมภิโร. การใช้สารกำ�จัดแมลงศัตรู
พืชในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นในมะเขือม่วง. H C Supply
CO.,LTD.
27. สุ ธ ิ ร า พลเจริ ญ , กรรณิ ก าร์ สนธิ , จิ ราพร
กุลสาริน, ทิพรรณี เสนะวงศ์, ธัญญา ทะพิงค์แก, นคร
มหายศนันท์, วรรณพร ทะพิงค์แก, วิโรจน์ แก้วเรือง, สิริญา
คัมภิโร, เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์. การศึกษาอายุของดักแด้
ไหมอีรี่ที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (ภายใต้
โครงการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยดักแด้ไหมบ้านและอีรี่).
28. เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์,จิราพร กุลสาริน,
ทิพรรณี เสนะวงศ์, ธัญญา ทะพิงค์แก, นคร มหายศนันท์,
วรรณพร ทะพิงค์แก, วิโรจน์ แก้วเรือง, สิริญา คัมภิโร, สุธิรา
พลเจริญ. การศึกษาอายุของดักแด้ไหมไทยลูกผสมที่เหมาะ
สมกับการเพาะเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (ภายใต้โครงการเพาะเห็ด
ถั่งเฉ้าด้วยดักแด้ไหมบ้านและอีรี่). กรมหม่อนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.
29. โสระยา ร่ ว มรั ง ษี . ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การ
ออกดอกของยูโคมิส (2557). มูลนิธิโครงการหลวง.
30. อรรถชัย จินตะเวช. การพัฒนาระบบนำ�เข้า
ปรับปรุง และแสดงผลข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าว.
สำ�นักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว.

่

1.2 โครงการวิจัยใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำ�นวน
54 โครงการ

1. Pepijn Schreinemachers, โวลฟรัม ฉแปร์,
ดรุณี นาพรหม. Humidtropics, Action Site Thailand
(Nan). The World Vegetable Center (AVRDC).
2. Yosuke Matsuda, ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล,
วรพจน์ คำ�ใบ, สมชาย นองเนือง, อำ�ไพ พรลีแสงสุวรรณ์.
เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วม
กันบนสนสองใบในภาคเหนือของประเทศไทย. Grant-inAid for Scientific Research (A), Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS).
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3. กมล งามสมสุ ข , ณั ฐ ธวุ ฒ ิ สิ ท ธิ ส มาน,
ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ, วิโรจน์ เรือง
สะอาด. โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน).
4. กมล งามสมสุ ข , ณั ฐ ธวุ ฒ ิ สิ ท ธิ ส มาน,
ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ, วิโรจน์ เรือง
สะอาด. โครงการประเมินผลการดำ� เนินงานและศึ ก ษา
สภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมในพื้ น ที่ โ ครงการขยายผล
โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน).
5. กรวรรณ ศรีงาม, พงศธร ธรรมถนอม, รวิวรรณ
วงศ์ภูมิชัย, วรินทร รักษ์ศิริวณิช, สุรัตน์ หงษ์สิบสอง,
แสงทิวา สุริยงค์. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำ�คัญ
และตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำ�มัน
หอมระเหยจากงาขี ้ ม ้ อ น เพื ่ อ การพั ฒ นาสู ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารและเครื่องสำ�อาง. สำ�นักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน).
6. กรวรรณ ศรี ง าม, พงศธร ธรรมถนอม,
วรินทร รักษ์ศิริวณิช. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
กลุ่มสารสำ�คัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง (2557) (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
เชิ ง เศรษฐกิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
7. กวิพร จินะจันตา. การศึกษาศักยภาพของ
จุ ลิ น ทรี ย์ บ ริ เ วณรอบรากข้ า วในการผลิ ต สารส่ ง เสริ ม
การเจริ ญ เติ บ โตและคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของต้ น ข้ า ว.
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
8. เกวลิน คุณาศักดากุล, กรวรรณ ศรีงาม, จิราพร
กุลสาริน, จุฑามาส คุ้มชัย, ชูชาติ สันธทรัพย์, เยาวลักษณ์
จั น ทร์ บ าง, ศิ ว าพร ธรรมดี , สมบั ต ิ ศรี ช ู ว งศ์ , ไสว
บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล.
โครงการการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย

หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค
ภายใต้ ค วามตกลงการเปิ ด เสรี ท างการค้ า . กรมการค้า
ต่างประเทศ.
9. เกศิ น ี เกตุ พ ยั ค ฆ์ , ภู ว นั ย ต่ า ยแต้ ม ทอง,
รำ�ไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย. การจำ�แนกสายพันธุ์และ
ลักษณะพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของสุกรที่เลี่ยงในพื้นที่สูงใน
เขตภาคเหนือ. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
10. จตุรงค์ พวงมณี, กุหลาบ อุตสุข, ฐากูร ปัญญาใส.
การพั ฒ นาและขยายผลการผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ .
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
11. จิ ร าพร กุ ล สาริ น . การวิ จ ั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์กบั ดักสารล่อเพือ่ ควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera
cucurbitae บนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
12. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. คุณค่าทาง
โภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ�. สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
13. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ,์ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล,
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำ�ของชุมชนบนพื้นที่สูง
(ภายใต้โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ�. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน).
14. ชูชาติ สันธทรัพย์, ศิริรัตน์ ปากประโคน.
การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
15. ชูชาติ สันธทรัพย์, โสระยา ร่วมรังษี, อรวรรณ
ฉัตรสีรุ้ง. The Use of HB-101 for Improving Growth and
Yield of Sweet Corn and Phalaenopsis Orchid in the
Northern Thailand. Flora.co.Ltd.
16. ชูชาติ สันธทรัพย์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การใช้
ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ระยะ 3. THEVARAYA CO.,LTD.
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17. ฐากูร ปัญญาใส, กุหลาบ อุตสุข, ทัพไท
หน่อสุวรรณ, สิทธิชัย ลอดแก้ว. การศึกษาการใช้มูลสุกร
ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารละลายน้ ำ � ต่ อ ผลผลิ ต ข้ า วพั น ธุ ์ ห อมนิ ล .
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. ณัฐพล จงกสิกิจ, ทศพล มูลมณี, จุรีย์รัตน์
สำ�เร็จประสงค์, กีรติ ธิแจ้. การตอบสนองของรังไข่ต่อการให้
ฮอร์โมนโกนาโดทรอปีนก่อนการกระตุ้นการตกไข่ในโคนม.
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
19. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,
ชูชีพ มัยราช, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม
พูลลาภ, มนตรี จันทา, มาโนช ปราครุฑ. การศึกษา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและโลจิสติกส์
บนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน).
20. ดรุณี นาพรหม, ชูชาติ สันธทรัพย์. การจัดการ
ธาตุ อ าหารและการเจริญเติบโตของเรฟซีด. ทุน พั ฒ นา
นักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
21. ต่อนภา ผุสดี. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และโครงสร้ า งประชากรของข้ า วพื้ น เมื อ งที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
นิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
22. ถาวร อ่อนประไพ, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ,
เฉลิมพล สำ�ราญพงษ์, นเรศ ปินตาเลิศ. การประเมิน
ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ�ขนาดเล็ก
ในอำ� เภอสั น ติ สุข และอำ �เภอเชียงกลาง จังหวั ด น่ า น.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
23. ทศพล มูลมณี, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ.
อั ต ราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์
ในเลือดของแกะเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำ �
ที่ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ยอาหารพลั ง งานสู ง ในระหว่ า งคลื่ น
การพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่. ทุนพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

24. ปณิตา บุญสิทธิ์, แสงทิวา สุริยงค์. การผลิต
ข้ า วเหนี ย วดำ � เป็ น สิ น ค้ า เพื ่ อ สุ ข ภาพ. เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์
25. ปณิตา บุญสิทธิ์. การผลิตข้าวแบบครบวงจร.
เงินรายได้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.
26. ปณิตา บุญสิทธิ์. การผลิตข้าวโพดแบบครบ
วงจร. เงินรายได้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ.
27. ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร. การปรับปรุงพันธุ์
เห็ดโคนน้อย. บริษัทเอกชน.
28. ปิ ย ะวรรณ สุ ท ธิ ป ระพั น ธ์ , ณั ฐ ดนั ย
ลิ ข ิ ต ตระการ. การสำ � รวจครั ่ ง ในภาคเหนื อ เพื ่ อ พั ฒ นา
คุณภาพเรซินที่ตรงตามความต้องการของตลาด. สำ�นักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ เ ครื อ ข่ า ย
ภาคเหนือ.
29. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, รัตนาพร ไชยศรี.
การใช้ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นการควบคุ ม ด้ ว งเมล็ ด
กาแฟ Araecerus fasciculatus (DeGeer) ในกระเทียม
หลังการเก็บเกี่ยว. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
30. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, อัจฉรา เพ็งหนู.
ผลของการจั ด การธาตุ อ าหารและชี ว ภั ณ ฑ์ Bacillus
megaterium ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว. ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
31. พรสิริ สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ.
โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การตลาดของโครงการขยายผล
เชือ่ มโยงกับตลาดระดับต่าง ๆ. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน).
32. เยาวเรศ เชาวนพูนผล, พิกุล โค้วสุวรรณ์,
วีระศักดิ์ สมยานะ, อารี วิบูลย์พงศ์. โครงการวิจัยสินค้า
โครงการหลวงที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซี ย น. สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ส ู ง
(องค์การมหาชน).
33. เยาวลั ก ษณ์ จั น ทร์ บ าง, ปิ ย ะวรรณ
สุทธิประพันธ์, มาลี ตั้งระเบียบ, สิริญา คัมภิโร. การจัดการ
แมลงศั ต รู สำ � คั ญ ของกาแฟอราบิ ก าแบบผสมผสาน.
มูลนิธิโครงการหลวง.
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34. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สุธิรา แน่นอุดร.
การใช้น้ำ�แข็งแห้งในการควบคุมเรือด Cimex hemipterus
(Fabricius). เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
35. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ดุษฎี ณ ลำ�ปาง.
โครงการสร้างรูปแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรในเขตปฏิรูป
ทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
36. ศันสนีย์ จำ�จด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย,
นริศ ยิ้มแย้ม, สิทธิชัย ลอดแก้ว. การใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำ�หรับชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
ข้าวบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน).
37. ศั นสนีย์ จำ � จด. การปรับปรุงพันธุ ์ ข ้ า วก่ ำ�
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง. สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
38. ศันสนีย์ จำ�จด. Monitoring of resistance
to triafamone and other ALS inhibiting herbicides in
barnyard grass (Echinochloa crus-galli, ECHCG).
บริษัทไบเออร์ไทย จำ�กัด.
39. สรั ญ ยา วั ล ยะเสวี , ร่ ม สุ ร ี ย ์ มนตรี ภ ั ก ดี .
การใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุม
เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici สาเหตุโรค
เหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
40. สัญชัย จตุรสิทธา, จิรวัฒน์ พัสระ, บัลย์กุล
ทิพย์เนตร, อำ�พล วริทธิธรรม. คุณภาพซากและเนื้อโคขุน
คุณภาพดี (CMU Beef). สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.
41. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล,
สุ ร พล เศรษฐบุ ต ร. การประเมิ น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลกระทบของโครงการศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา
ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง). สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
42. สุชาดา เวียรศิลป์, Dieter Von Horsten,
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, สัมภาษณ์

ฉีดเกตุ, แสงทิวา สุริยงค์.โครงการโรงงานต้นแบบการลด
ความชื้นและกำ�จัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความ
ร้อนด้วยคลื่นวิทยุ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
43. สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต, กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์,
สุ ร ิ ย า ตาเที ่ ย ง. การศึ ก ษาการเปลี ่ ย นแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ไม้ ผ ลเมื อ งหนาว
บนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาวะโลกร้ อ นต่ อ การปลู ก พื้ น บนพื้ น ที่ สู ง
กรณีศึกษาโครงการหลวง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
44. สุ ร ิ ย า ตาเที ่ ย ง, สุ ร ิ น ทร์ นิ ล สำ � ราญจิ ต .
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นจุ ล ชี พ ของสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
จากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้
โครงการการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการ
พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์). สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
45. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, จิรวัฒน์ พัสระ.
ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ
สมรรถนะการผลิ ต ของโคลู ก ผสมโคขาวลำ � พู น เพื่ อ ผลิ ต
โคขุนคุณภาพ (CMU Beef). สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
46. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, อภิชาติ ศรีภัย.
การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะ
รูเมนของโคขาวลำ�พูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือก
และซังข้าวโพด. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
47. โสระยา ร่วมรังษี, จามจุรี โสตถิกุล, ฉันทรี
จารุปาณฑุ, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ�, ชูชาติ สันธทรัพย์, ณัฐา
โพธาภรณ์, พิทยา สรวมศิริ, พิมพ์ใจ สีหะนาม, ไสว บูรณ
พานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล. โครงการ
นำ�ร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทย
ในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้
ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า. กรมการค้าต่างประเทศ.
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48. โสระยา ร่วมรังษี, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ�, รำ�จวน กิจ
ค้า, อังสนา อัครพิศาล. การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่
ทิศเพื่อการค้า (ปี่ที่ 1). เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
49. โสระยา ร่วมรังษี, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ�. การศึกษา
วิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา (ภายใต้โครงการวิจัยเชิง
บู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ
การตลาดไม้ดอกที่เป็นทางเลือก). สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
50. ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. ชีววิทยาของไร Suidasia sp.
และการควบคุ ม โดยใช้ ก รดโพรไพโอนิ ค . เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
51. อรรถชั ย จิ น ตะเวช. สำ � นั ก ประสานงาน
เครื อ ข่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาและนำ � ใช้ ร ะบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจ (สปง. สกว.-ครส.). สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

52. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. การศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะ
หนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำ �หรับการปลูกพืช
เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
53. อังสนา อัครพิศาล. การศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำ�ปลี
และใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการ
วิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ เ กษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ
การปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง). สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
54. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่: พร้าวโมเดล ระยะที่ 2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.

โครงการวิจัยเดิมที่ดำ�เนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน 86 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวิจัยเดิมท่ีดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน 55 โครงการ

1. Joachim Müller, Johannes Max, กรวรรณ
ศรีงาม, โวลฟรัม ฉแปร์. Improved production and
processing of spice and medicinal plants in Northern
Thailand. German Ministry for Research and Education.
2. Joachim Müller, Marcus Nagle, โวลฟรัม
ฉแปร์. Multi-sensor inline system for non-invasive mango
quality assessment during postharvest processing by
fruit export industries in Thailand. The German
Research Foundation (DFG).
3. Shinichiro Ito, Yosuke Matsuda, Chiharu
Nakashima, Toshihiro Yamada, ไสว บูรณพานิชพันธุ์,
อัมพร ปานมงคล. การศึกษามอดเจาะไม้และเชื้อราที่อยู่
ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย. Japan Society
for the Promotion of Science (JSPS).

4. เกวลิน คุณาศักดากุล. การคัดเลือกเชื้อแอคติ
โนโมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรครากเน่าไฟทอปธอรา
โนสสตรอเบอรี่. โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
5. เกศินี เกตุพยัคฆ์, บุญล่ำ� สิงห์ปลา, อภิชาติ
ศรีภัย. การเลี้ยงปลากดคังระยะรุ่นโดยใช้น้ำ�หมุนเวียนใน
ระบบโรงเรือนปิด. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
6. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ,
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, เทวินทร์
แก้วเมืองมูล, สิทธิชัย ลอดแก้ว, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์,
รจเร นพคุณวงษ์. ทางเลือกระบบพืชสู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
7. เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ประทานทิพย์ กระมล,
พรสิ ร ิ สื บ พงษ์ ส ั ง ข์ . การพั ฒ นานโยบายการเกษตร
สำ�หรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ำ �โขง.
Australian Centre for International Agriculture
Research (ACIAR).
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8. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, นพพล ชุบทอง,
อภิ ช าติ ศรี ภ ั ย . การใช้ แ บคที เ รี ย ที ่ ย ่ อ ยเซลลู โ ลส
จากกระเพาะรู เ มนของโคดอยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การย่ อ ยได้ ข องเปลื อ กและซั ง ข้ า วโพด. เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
9. แสงดาว แบนซิเกอร์. การประเมินโครงการสหกิจ
ศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
10. 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. เงิน รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
11. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, นเรศ ปินตาเลิศ, สุวิมล
พุทธจรรยาวงศ์. การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบ
บูรณาการและการให้น้ำ�ไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ำ�ฝน
ที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่
การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน น้ำ� ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ำ�).
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
12. กรวรรณ ศรีงาม, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิร,ิ
มัตติกา พนมธรนิจกุล, สมชาย องค์ประเสริฐ. โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และลำ�ไยนอกฤดู
คุณภาพสูงภายใต้เงือ่ นไขการประหยัดน้�ำ และการอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ�อย่างยั่งยืน. สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
13. กรวรรณ ศรี ง าม, พั ช ริ น ทร์ ประสนธิ ์ ,
พุฒินันท์ มีเผ่าพันธุ์, แสงทิวา สุริยงค์. การพัฒนาข้าวก่ำ�
เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง. สำ�นักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
14. จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม, สิทธิชัย
ลอดแก้ว. การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิต
และคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
15. จุ ฑ าทิ พ ย์ เฉลิ ม ผล, วรงค์ วงศ์ ล ั ง กา.
การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยก
ระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาค
เหนือตอนบน. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

16. ชั ย วั ฒ น์ โตอนั น ต์ , จี ร ภา ง่ ว นหอม.
ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และความผันแปรทาง
พันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อรากลุ่ม
ใกล้เคียงในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่พบใน
ประเทศไทย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุน่ ที่ 11).
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
17. ชัยวัฒน์ โตอนันต์, ทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ.
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุน่ ที่ 12 (รศ.ดร.ชัยวัฒน์
โตอนันต์). สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
18. ชูชาติ สันธทรัพย์, จตุรงค์ พวงมณี, พรสิริ
สืบพงษ์สังข์, ศุภลักษณ์ ล้อมลาย, สุทัศน์ สุระวัง. โครงการ
พัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ กิจกรรมการจัดทำ�
แผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1.
สำ�นักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่.
19. ชู ช าติ สั น ธทรั พ ย์ . การใช้ ข องเสี ย จาก
กระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 2.
THEVARAYA CO.,LTD.
20. 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.
21. ณธชัย แจ๋วเจริญกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
22. ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,
พิชญา บุญประสม. ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ
และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
เบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊คลีฟ และผักกาดหอม
ใบแดง. มูลนิธิโครงการหลวง.
23. ดนัย บุณยเกียรติ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสำ �คัญของโครงการหลวง
(ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า สำ � คั ญ ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงและพื้ น ที่
ขยายผลโครงการหลวง). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน).
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24. ดรุณี นาพรหม, กรวรรณ ศรีงาม. การพัฒนา
ชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโน
ซอร์บแบนท์เอสเส ปีที่ 2 (การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบท
พื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) .
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
25. ต่อนภา ผุสดี. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
26. ถาวร อ่อนประไพ, เฉลิมพล สำ�ราญพงษ์,
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์, วาสนา วิรุญรัตน์.
ศักยภาพเชิงพื้นที่; โอกาสและความเสี่ยงต่อทางเลือก
ในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร่.สำ �นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
27. ทศพล มู ล มณี , มิ น ตรา ศี ล อุ ด ม. ผลของ
การให้อาหารด้วยเศษเหลือจากลำ�ไยก่อนการเหนี่ยวนำ�
การเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
28. ประณิ ธ ิ พ ร เอมโอฐ, ศิ ร ิ ช ั ย พั ฒ กุ ล ,
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. ผีเสื้อศัตรูใบยาแห้งและการป้องกัน
กำ�จัด. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.
29. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, จรีเมธ อังกสิทธิ์, พัชนี
สุวรรณวิศลกิจ, รำ�ไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย. ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของกาแฟอราบิ ก้ า ของประเทศไทย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สำ�นักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน).
30. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. Companion Modeling
at Sub-Basin Scale Project. CIRAD - Centre de
Cooperarion Internationale en Resherche Agronmique
pour le Developpement ประเทศฝรั่งเศส.
31. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. Experimenting with
a bottomup multi-stakeholder platform supported by
modeling games in the Nam Theun-Nam Kading Basin.
Australian Government (AUSAID) ประเทศออสเตรเลีย.
32. พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ชพิกา สังขพิทักษ์,
น้ำ�เพ็ชร วินิจฉัยกุล, วราภรณ์ ปัญญาวดี. การประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อ

การเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย. สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
33. พัชรินทร์ ครุฑเมือง. การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารชี ว ภั ณ ฑ์ จ ากเชื้ อ ราควบคุ ม แมลงศั ต รู ข้ า ว.
บริษัทกรีนมิราเคล.
34. พิชัย คงพิทักษ์. Apis cerana Beekeeping
for Disease Resistance and High Yield Products.
Republic of Korea.
35. พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, เกวลิน
คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, ฉันทรี จารุปาณฑุ, ชูชาติ
สันธทรัพย์, ดรุณี นาพรหม, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ
ศรีชูวงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา
อัครพิศาล. การขยายผลด้านการตลาดสินค้าสับประรด
ผลสดไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA). กรมการค้าต่าง
ประเทศ.
36. มินตรา ศีลอุดม, ทศพล มูลมณี, สุรชัย พิกลุ แก้ว.
การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลา
น้ ำ � จื ด บนเขตพื ้ น ที ่ ส ู ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
37. รัชดาวรรณ ชีวังกูร. เชื้อรา Mycosphaerella
และจี นั ส ใกล้ เ คี ย งจากภาคเหนื อ ของประเทศไทย.
สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
38. วรางคณา กันทะลา. การวิเคราะห์การใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
39. วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์, ฉันทลักษณ์ ติยายน.
โครงการวางแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
เชื ้ อ เพลิ ง ป่ า เต็ ง รั ง โดยใช้ แ บบจำ� ลองไฟป่ า . สำ� นั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
40. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สายบัว เข็มเพ็ชร.
โครงการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
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41. สมโภชน์ อริยจักร, นงเยาว์ แสงคําเฉลียง,
เอกรัตน์ คงยอด. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
42. สรัญยา วัลยะเสวี. การหาเชื้อสาเหตุของ
การเน่ า เสี ย ของผลลำ� ไยสดภายหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วจนถึ ง
ตลาดขายปลีกภายในประเทศ. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว.
43. สายฝน วงค์ ส ุ ว รรณ, จิ ร าพร บุ ญ มา,
ชนนิกานต์ แก้วเทพ, ชนพัฒน์ มันทเล, พิกุล มูลนิลตา,
สั ง วาลย์ เกตุ ส ุ ว รรณ์ . ปั จ จั ย ที ่ ท ำ � ให้ เ กิ ด ความเสี ่ ย ง
ด้านการเงินและพัสดุของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
44. สิริญา คัมภิโร, จิราพร กุลสาริน. การสำ�รวจ
ประชากรและการเข้าทำ�ลายของแมลงบั่วที่เข้าทำ�ลายข้าว
พันธุ์เหมยนอง 62 เอ็มบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
45. สุ ท ธิ ณ ี อิ น ถา, จุ ฑ ามาศ อ่ อ นประไพ,
ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์, แพรวพรรณ วิวันชัย, มานพ
เปี้ยพรรณ์, ลาลิตยา นุ่มมีศรี. ความผูกพันของนักศึกษาต่อ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
46. สุนทร คำ�ยอง, อานนท์ เทิดไพรพนา. ศักยภาพ
การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนธาตุ อ าหารและน้ำ � ของระบบนิ เ วศ
วนเกษตร บริเวณศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ขนุ แม่กวง
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
47. สุนิสา สงวนทรัพย์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์.
การศึกษาด้วงแอมโบรเซียในสวนผลไม้. California Avocado
Association.
48. สุรินทร์ นิลสำ�ราญจิต, พรรัตน์ ศิริคำ�, สุริยา
ตาเที่ยง. ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของผักคาวตอง
(Houttuynia cordata Thumb.) เพื่อการใช้ประโยชน์
เป็นสมุนไพรเชิงพาณิชย์ทางภาคเหนือของประเทศไทย.

สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.).
49. 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).
50. อรรถชัย จินตะเวช, เบญจมาศ คำ�สืบ, วัลลีย์
อมรพล, วินัย ศรวัต, สุกัญญา แย้มประชา, สุกิจ รัตนศรีวงษ์.
การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เฉพาะพื้นที่สำ�หรับการผลิตมันสำ�ปะหลัง ปีที่ 2. สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA).
51. อรรถชัย จินตะเวช. การสนับสนุนงานวิจัย
ระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
52. อรอุมา เรืองวงษ์, กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร.
การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุ
โรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
53. อั ญ ชลี นากา. คุ ณ ภาพชี ว ิ ต การทำ � งาน
ลู ก จ้ า งประจำ � และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ชั่ ว คราว
(พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
54. อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล.
การสำ � รวจโซ่ อุ ป ทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฮมพ์ ใ นประเทศไทย
เพื่อการกำ�หนดแผนการวิจัยโซ่คุณค่า (value chain).
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
55. อารี วิบูลย์พงศ์, พิกุล โค้วสุวรรณ์, เยาวเรศ
เชาวนพูนผล, วีระศักดิ์ สมยานะ. การเตรียมความพร้อม
ชุมชนที่สูงเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
2015). สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
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1.2 โครงการวิจยั เดิมท่ดี �ำ เนินการยังไม่แล้วเสร็จ
จำ�นวน 31 โครงการ

1. Eriko Yasunaga, Shinji Fukuda, Chantalak
Tiyayon, โวลฟรัม ฉแปร์. Towards a new distribution
system for fruit quality improvement considering
the influence of the production and distribution
environments. Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS).
2. เกวลิน คุณาศักดากุล, ศิรินันต์ ตุ้มพงค์.
เชื้อสาเหตุ อาการ และปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคราเน่า
ของชาอัสสัมอินทรีย์ในอำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
3. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. การเพิ่มปริมาณ
กรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำ�นมของโคที่ได้รับการเสริม
Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน pfa
genes จาก Shewanella putrefaciens. สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
4. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. The Agricultural Learning
Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN).
US Agency for International Development (USAID)
and Asia Institute of Technology (AIT).
5. จุ ฑ าพร ศรจิ ต ติ โ ยธิ น . ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การ
ไม่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รกำ � หนด
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
6. จุฑามาส คุ้มชัย, โชคชัย ไชยมงคล, มณีฉัตร
นิกรพันธุ์, สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ, อนุ สุวรรณโฉม, อรทัย
วงค์เมธา. การประเมินและการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี
สำ � หรั บ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ล ู ก ผสมชั ่ ว ที ่ ห นึ ่ ง . เงิ น รายได้
คณะเกษตรศาสตร์.
7. จุฑามาส คุ้มชัย, ดนัย บุณยเกียรติ, ธนะชัย
พันธ์เกษมสุข, อรอุมา เรืองวงษ์. การประเมินและพัฒนา
พันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพื่อการผลิตน้ำ�พริกหนุ่ม. ทุนพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

8. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทยั . ความหลากหลาย
ของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพนั ธุพ์ น้ื เมืองของไทย.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
9. ชัยวัฒน์ โตอนันต์. ความหลากหลายของ
สายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้ง
ที่พบในเขตภาคเหนือของไทย. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
10. ถาวร อ่อนประไพ, ธนมล ฆ้องนอก. การใช้
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำ�
ของพืชเศรษฐกิจในตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่. เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
11. ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร. การหมักขี้เลื่อยด้วย
เชื้อจุลินทรีย์สำ�หรับการเพาะเห็ดถุง. บริษัทเอกชน.
12. พรรัตน์ ศิริคำ�, ไพยนต์ ไชยวงศ์, รณณรงค์
อินทุภูติ, หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์. งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ธรรมชาติ. สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.)
และกรมชลประทาน.
13. พรรัตน์ ศิรคิ �ำ , ไพยนต์ ไชยวงศ์, สุรยิ า ตาเทีย่ ง,
หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์. การสำ�รวจ รวบรวมพันธุ์และ
การปลูกรักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านของภาคเหนือ. สำ�นักงาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดำ�ริ (กปร.) และกรมชลประทาน.
14. พรรัตน์ ศิริคำ�, ไพยนต์ ไชยวงศ์, หทัยรัตน์
ไทยนุรักษ์, อุบลวัลย์ สุนันทศิลป์. การศึกษาชีววิทยาและ
พฤติกรรมการเจริญเติบโตนอกถิ่นอาศัย (อุทยานแห่งชาติ
สุเทพ-ปุย) ของต้นพะยอม (Shorea roxburghii G. Don)
ภายในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมา
จากพระราชดำ � ริ . สำ � นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.)
และกรมชลประทาน.
15. พรรัตน์ ศิริคำ�, ไพยนต์ ไชยวงศ์, หทัยรัตน์
ไทยนุรักษ์, อุบลวัลย์ สุนันทศิลป์. โครงการสำ�รวจเห็ดป่า
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ. สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (กปร.) และ
กรมชลประทาน.
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16. พรรัตน์ ศิริคำ�, ไพยนต์ ไชยวงศ์, หทัยรัตน์
ไทยนุ ร ั ก ษ์ , อุ บลวัลย์ สุนันทศิลป์. โครงการอนุ ร ั ก ษ์
พันธุกรรมพืช. สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (กปร.) และ
กรมชลประทาน.
17. พรรัตน์ ศิริคำ�, บาจรีย์ ฉัตรทอง, ประทุมพร
ยิ่งธงชัย, สุริยา ตาเที่ยง. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และการอนุ ร ั ก ษ์พันธุ์มะเกว๋น (ระยะที่ 1). สำ �นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดำ�ริ (กปร.).
18. พรรัตน์ ศิรคิ �ำ , ประทุมพร ยิง่ ธงชัย, พิชยั ใจกล้า,
ลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร, หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์. โครงการ
รวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ. สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (กปร.) และ
กรมชลประทาน
19. พรรัตน์ ศิริคำ�, รณรงค์ อินทุภูติ, หทัยรัตน์
ไทยนุ ร ั ก ษ์ , อภิ ช าต ชิ ด บุ ร ี . โครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์
กล้วยไม้ดนิ . สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ (กปร.) และ
กรมชลประทาน.
20. พรรัตน์ ศิริคำ�, หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์, อุบลวรรณ
สุนันทศิลป์. โครงการปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ. สำ�นักงาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดำ�ริ (กปร.) และกรมชลประทาน.
21. พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, .เกวลิน
คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, ฉันทรี จารุปาณฑุ, ชูชาติ
สันธทรัพย์, ณัฐา โพธาภรณ์, ดรุณี นาพรหม, ปิลันธนา
ฐาปนพงษ์วรกุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ ศรีชูวงศ์,
โสระยา ร่วมรังษี, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง,
อังสนา อัครพิศาล, อำ�พรรณ พรมศิริ. การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้า
กาแฟอาราบิกา้ ไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ขอ้ ตกลง
การเปิดเสรีทางการค้า. กรมการค้าต่างประเทศ.
22. ศศิ ร ิ น ทร์ อธิ ม า, สุ ล ิ ต า กั น ทะอุ โ มงค์ .
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้
บริการของร้านเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์.

23. ศันสนีย์ จำ�จด, ศรันย์ ขำ�โท้. โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุน่ ที่ 12.
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
24. ศั น สนี ย ์ จำ � จด. โครงการปริ ญ ญาเอก
กาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 11
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
25. ศุ ภ มิ ต ร เมฆฉาย, พั ช ริ น ทร์ ครุ ฑ เมื อ ง.
การวิเคราะห์ลำ�ดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมสำ�หรับลักษณะ
จำ�นวนลูกดกในสุกรสายพันธุท์ างการค้า (ภายใต้โครงการวิจยั
เรื่องการปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิป
ทัง้ จีโนม). สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA).
26. สั ญ ชั ย จตุ ร สิ ท ธา. โครงการบ่ ม เพาะ
และพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเกษตรกรรมหลักสูตร
การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ และหลักสูตร
เทคโนโลยี ล ำ�ไยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายใต้ โ ครงการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และนโยบาย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556.
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
27. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, กัญญารัตน์ พวกเจริญ,
รักษิณา ทิมคล้าย, ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ, สุคีพ ไชยมณี.
การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก เพื่ อ เป็ น สั ต ว์
เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง. สำ�นักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
28. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเลี ้ ย งโคนมเพื ่ อ รองรั บ เขตการค้ า เสรี (FTA) ไทยออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์. สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
29. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ชาญยุทธ รัตนพรหมมณี,
ชูชาติ สันธทรัพย์. สมบัตทิ างเคมีและชีวภาพของลีโอนาร์ไดท์
และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว.
บริษัท พัมคิน ทูลล์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด.
30. อรอุ ม า เรื อ งวงษ์ . การคั ด เลื อ กแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคราน้ำ�ค้างในผักตระกูลกะหล่ำ�.
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์.
31. อารี วิบูลย์พงศ์, จักรีพร สารนอก. โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนภิเษก สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์
ศาสตร์ รุ่นที่ 14. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หน่วย : บทความ

ปี 2555

การตีพิมพ์

จำ�นวน
84
82
166

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม

ปี 2556

ร้อยละ
50.60
49.40
100

จำ�นวน
82
57
139

ปี 2557*

ร้อยละ
59.00
41.00
100

จำ�นวน
97
48
145

ร้อยละ
66.90
33.10
100

กราฟแสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน 2555-2557
จำ�นวนบทความ
180
160

166
145

139

140
120
100
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82

97
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60
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40
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0
2555

2556
ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

2557

ปีปฏิทิน

รวมระดับชาติ และนานาชาติ

หมายเหตุ : *ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ตำ�รา หรือการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ
ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ข้อมูลตามคำ�รับรองการปฏิบัติของส่วนงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2557)
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีปฏิทิน 2557 จำ�แนกตามภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ปีท่ี 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 17-20.
35. ตะวัน ห่างสูงเนิน, พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, อาวรณ์
โอภาสพัฒนกิจ, รุจ ศิริสัญลักษณ์. ระบบเกษตรอินทรีย์ใน
บริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ำ�แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร
เกษตร. ปีท่ี 30 ฉบับที่ 1 มกราคม- มษายน 2557 หน้า 61-70.
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36. ตุ ล ย์ แก่ น หอม, ศั ก ดิ ์ ด า จงแก้ ว วั ฒ นา,
สาวิตร มีจุ้ย. การตอบสนองของงาที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อ
ระดับการให้ไนโตรเจน. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 2
(2557) หน้า 183-189.
37. เทวิณี พันธ์สิทธิ์, ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์
ติยายน. การสร้างหัวของว่านจูงนางที่พ้นการพักตัวก่อน
ฤดูกาล. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557) หน้า
535-540.
38. ธนสิ น เด่ น เจริ ญ กุ ล , รุ จ ศิ ร ิ ส ั ญ ลั ก ษณ์ .
ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน ต่อเกษตรกร
ผูป้ ลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. วารสารเกษตร. ปีท่ี 30
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 79-88.
39. ธนะชั ย พั น ธ เ กษมสุ ข , พิ เ ชษฐ น อ ยมณี,
ปาริชาติ เทียนจุมพล, วลัยพร มูลพุมสาย. การประเมินการ
สูญเสียของผลลำ�ไยพันธุ์ดอตลอดสายโซ่อุปทาน. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายนธันวาคม 2557 หน้า 281-284.
40. ธมลวรรณ พรมอ้ น , ชมนาด สวาสดิ ์ ม ิ ต ร,
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. ผลของวัสดุประสานต่อคุณภาพ
การพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า
65-68.
41. นงค์คราญ สุขเกษม, ณัฐพล จงกสิ ก ิ จ ,
ณั ฐ วุ ฒ ิ สถิ ต เมธี . ผลของการเสริ ม กากบั ว บกต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไก่ เ นื ้ อ . วารสารสั ต วศาสตร์
แห่งประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 1 มกราคม-เมษายน
2557 หน้า 117-120.
42. นพพล จันทร์หอม, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา
บุญประสม พูลลาภ. ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี. แก่นเกษตร. ปีที่ 42
ฉบับที่ 4 (2557) หน้า 685-59.
43. นพพล จั น ทร์ ห อม, ดนั ย บุ ณ ยเกี ย รติ ,
พิชญา บุญประสม พูลลาภ. ผลของการลดอุณหภูมิแบบ
สุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดหวาน
สองสี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1
(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 221-224.

44. นพพล ชุบทอง, จิรวัฒน์ พัสระ, เสาวลักษณ์
แย้มหมื่นอาจ. คุณค่าทางโภชนะและการย่อยสลายของ
อาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกและซังข้าวโพดที่ปรับปรุง
โดยแบคที เ รี ย ที่ ย่ อ ยเซลลู โ ลสจากกระเพาะหมั ก ของ
โคดอย. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 1-10.
45. นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์, สุรพล เศรษฐบุตร.
บทบาทขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลต่ อ การพั ฒ นา
การเกษตรในจังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการและ
นำ�เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (กลุ่มสังคม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์). 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำ�แพงเพชร หน้า 100-109.
46. นุ ช จรี ปิ ม ปาอุ ด , เยาวเรศ เชาวนพู น ผล,
อารี วิบูลย์พงศ์. ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของ
สหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย. ประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์ ก ารอาหาร และธุ ร กิ จ เกษตร ครั ้ ง ที ่ 3
เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรสีเขียว อาหาร
และธุ ร กิ จ เกษตรในทศวรรษแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล้อมของโลก”. 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน้า 99 -108.
47. นุ ช ฉรา สมรั ต น์ , ชมนาด สวาสดิ ์ ม ิ ต ร,
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. ผลของวัสดุประสานต่อคุณภาพ
การพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557
หน้า 61-64.
48. บุ ญ ล้ ำ � สิ ง ห์ ป ลา, เกศิ น ี เกตุ พ ยั ค ฆ์.
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ปลากดคั ง ระยะรุ่ น โดยใช้ น้ำ �
หมุ น เวี ย นในระบบโรงเรื อ นปิ ด . วารสารสั ต วศาสตร์
แห่งประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
หน้า 46-57.
49. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, ถาวร อ่อนประไพ, พฤกษ์
ยิบมันตะสิริ. ศักยภาพของชุมชนตำ�บลแม่ทาในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรที่ระดับลุ่มน้ำ�. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับ
พิเศษ 2 (2557) หน้า 288-295.
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50. เบญจวรรณ สิทธิเวช, วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา
โพธาภรณ์. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้ลูกผสมสกุลฟาแลนอปซิสด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี.
แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557) หน้า 512-517.
51. ประทานทิ พ ย์ กระมล. ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษ
ในตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร. ปีที่ 42
ฉบับพิเศษ 2 (2557) หน้า 227-234.
52. ปวริ ศ ใจคำ � , อรวรรณ ฉั ต รสี ร ุ ้ ง , ณั ฐ า
โพธาภรณ์. ผลของไมคอร์ไรซากล้วยไม้ และหินฟอสเฟตต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลฮาเบนาเรีย. แก่นเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557) หน้า 484-489.
53. ปาริชาติ เทียนจุมพล, พิเชษฐ์ น้ อ ยมณี ,
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, รุง่ นภา ไกลถิน่ ,
กุลริศา เกตุนาค. การเข้าทำ�ลายของแมลงศัตรูข้าวเปลือก
แบบบรรจุ ก ระสอบระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษา. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายนธันวาคม 2557 หน้า 89-92.
54. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง.
การสำ � รวจแมลงศั ต รู ก าแฟอาราบิ ก้ า และแมลงศั ต รู
ธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย. วารสารเกษตร.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 233-242.
55. พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในโครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูงตามพระราชดำ�ริดอยแบแล อำ�เภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร.
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557 หน้า 71-78.
56. พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชาวปกาเกอะญอในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดำ�ริดอยแบแล อำ�เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2557 หน้า 71-78.

57. พลกฤษณ์ มณีวระ, ดนัย บุณยเกียรติ, พิชญา
บุญประสม พูลลาภ, จักรพงศ์ นาทวิชัย, คาซูฮิโร นากาโน.
คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสจากสามแหล่งปลูก
ซึง่ มีระดับความสูงแตกต่างกัน. แก่นเกษตร. ปีท่ี 42 ฉบับที่ 4
(2557) หน้า 577-584.
58. พศิ น จิ ร วุ ฒ ิ ว งศ์ ช ั ย , รุ จ ศิ ร ิ ส ั ญ ลั ก ษณ์ .
ผลกระทบจากการใช้ แ รงงานอพยพต่ า งด้ า วต่ อ เจ้ า ของ
สวนส้มในพื้นที่อำ�เภอฝางและแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. 23 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
หน้า 363-369.
59. พัชรินทร์ สุภาพันธ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
การจัดการห่วงโซ่อุปทานผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง
ตามการผลิ ต ทางการเกษตรดี ที่ เ หมาะสมในจั ง หวั ด
เชียงใหม่. ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นเศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และ
ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรสี เ ขี ย ว อาหาร และธุ ร กิ จ เกษตรในทศวรรษ
แห่งการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมของโลก”. 18 กรกฎาคม
2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน้า 45-66.
60. พิเชษฐ์ นอยมณี, ดนัย บุณยเกียรติ, กุลริศา
เกตุนาค, รุ่งนภา ไกลถิ่น, ปาริชาติ เทียนจุมพล. การประเมิน
การสูญเสียของผลฟักทองญี่ปุ่นในกระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่
3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 277-280.
61. พุ ท ธพงศ์ มะโนคำ � , ณั ฏ ฐิ ณ ี ภั ท รกุ ล ,
ศันสนีย์ จำ�จด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เบญจวรรณ
ฤกษ์เกษม. การปรับตัวต่อสภาพแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่
และข้าวนาสวน. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
-สิงหาคม 2557 หน้า 121-132.
62. พุ ท ธิ พ งษ์ จำ � ลอง, สุ ร พล เศรษฐบุ ต ร.
การจัดการสวนมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง
จังหวัดอ่างทอง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 52. 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 427-437.
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63. ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์, จิราพร กุลสาริน, ไสว
บูรณพานิชพันธุ์, สิริญา คัมภิโร. ประสิทธิภาพของเชื้อรา
Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการ
ควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือง. วารสารเกษตร.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 11-20.
64. ภาวิณี คำ�ม่วง, อารี วิบูลย์พงศ์. ผลของทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปติดฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. ประชุม
วิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3
เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรสีเขียว อาหาร
และธุ ร กิ จ เกษตรในทศวรรษแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล้อมของโลก”. 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน้า 109 -120.
65. มะลิวรรณ นาสี, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิร,ิ
ดรุณี นาพรหม. ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มคี วอทคลอไรด์
และพาโคลบิ ว ทราโซลต่ อ การออกดอกของมะม่ ว ง
น้ำ�ดอกไม้สีทอง. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2557 หน้า 271-280.
66. มัลลิกา ดวงเขตต์, ณัฐา โพธาภรณ์, วีณัน
บัณฑิตย์. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
Doritis Pulcherrima LindI. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี.
วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
หน้า 99-110.
67. มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ, ดรุณี นาพรหม, ณัฐา
โพธาภรณ์. การเปลีย่ นแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน
ในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 263-270.
68. มินตรา ศีลอุดม, ทศพล มูลมณี, สุรชัย พิกลุ แก้ว.
ค่ า โลหิ ต วิ ท ยาและค่ า ทางเคมี ใ นเลื อ ดบางประการของ
ปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ที่เลี้ยงในระบบ
โรงเรือนปิดและบ่อดิน. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 หน้า 37-45.
69. มินตรา ศีลอุดม, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ.
การตรวจหาสาเหตุการตายของปลากดคังจากการเลี้ยงใน
ตำ�บลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2 มกราคม-เมษายน 2557
หน้า 291-294.

70. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง,
ปราโมช ศีตะโกเศศ, สายสกุล ฟองมูล, สุนทร คำ�ยอง.
รู ป แบบคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท -เชี ย งใหม่ . 23 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.
71. ฤทธิ์เดช สุตา, สายบัว เข็มเพ็ชร, ศักดิ์ดา
จงแก้ววัฒนา. การรับรูแ้ ละการปรับตัวของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ. แก่นเกษตร. ปีที่ 42
ฉบับพิเศษ 2 (2557) หน้า 190-197.
72. วรรณพร ทะพิงค์แก, สุรีรัตน์ ถือแก้ว, มงคล
ยะไชย. ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยโดยรวมจากวัสดุเพาะเห็ด
นางรมต่ อ ค่ า การย่ อ ยได้ ใ นหลอดทดลองและการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารไก่เนื้อ. วารสารเกษตร.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 หน้า 171-180.
73. วรรณพร ทะพิงค์แก. ทางเลือกในการทดแทน
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะเป็ น สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตสำ � หรั บ
ปศุสัตว์. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2557 หน้า 201-211.
74. วรรเนตร พลภาณุมาศ, รุจ ศิริสัญลักษณ์,
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในภาคเหนื อ กั บ ปั ญ หามลพิ ษ จากหมอกควั น . วารสาร
สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–
สิงหาคม 2557 หน้า 20-36.
75. วรุฒม์ ใจปิน, สรัญยา ณ ลำ�ปาง. ผลของเชื้อ
แอกติโนไมซีสจากดินต่อการเจริญของเชือ้ รา Colletortrichum
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสตรอว์เบอร์รี
ที่ต้านทานต่อคาร์เบนดาซิม. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 1-10.
76. วันเพ็ญ โลหะเจริญ, ศีลวัต พัฒโนดม, ปราณี
เกียรติประทับใจ, วีรดา ธงงาม, อิทธิสุนทร นันทกิจ, โสระยา
ร่วมรังษี, จุฑามาส คุ้มชัย. ผลของการขาดธาตุอาหารต่อ
การเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพริก
หวาน. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
2557 หน้า 39-40.
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77. วิกานดา หนายชาวนา, สรัญยา ณ ลําปาง.
ประสิ ท ธิ ภ าพของน้ำ � ส้ ม ควั น ไม้ จ ากต้ น ยู ค าลิ ป ตั ส และ
ยางพาราในการควบคุมเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides
สาเหตุ โ รคแอนแทรคโนสของมะม่ ว งพั น ธุ์ น้ำ � ดอกไม้ .
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ)
กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 37-40.
78. ศันสนีย์ ศรีวิชัย, อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ
เชาวนพูนผล. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค
ของการผลิตมันสำ�ปะหลังในพื้นที่ผลผลิตต่ำ�: กรณีจังหวัด
พะเยา. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และ
ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3 เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรสีเขียว อาหาร และธุรกิจเกษตรในทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก”. 18 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเชี ย งใหม่ แ กรนด์ ว ิ ว อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่
หน้า 25-36.
79. ศิริมาศ ชัยชม, เกวลิน คุณาศัก ดากุ ล .
การใช้ เ ชื้ อ แอกติ โ นไมซี ส เอนโดไฟต์ ชั ก นำ � ให้ เ กิ ด ความ
ต้านทานโรคทางใบของสตรอว์เบอร์รีด้วยเทคนิคการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2557 หน้า 141-150.
80. ศุภักษร วงศ์ใหญ่, เบญจพรรณ เอกะสิงห์.
แผนการผลิ ต พื ช ที่ เ หมาะสมแบบหลายเป้ า หมายในเขต
ลุ่มน้ำ�ยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์ ก ารอาหาร และธุ ร กิ จ เกษตร ครั ้ ง ที ่ 3
เรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรสีเขียว อาหาร
และธุ ร กิ จ เกษตรในทศวรรษแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล้อมของโลก”. 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน้า 135-145.
81. สมพงษ์ สิงห์บ้านหาด, ณัฐา โพธาภรณ์,
ประสาทพร สมิตะมาน. โรคแอนแทรกโนสสตรอว์เบอร์รีและ
การใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อการป้องกัน การเกิดโรค. วารสารวิจัย
มข. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 หน้า หน้า
371-384.

82. สราวุธ อินทสม, ศุภมิตร เมฆฉาย, เพทาย
พงษ์เพียจันทร์. ผลของโมโนโคนอลแอนติบอดีบีเอ็ม 2
ต่อการเปลี่ยนสัดส่วนเพศน้ำ �เชื้อโคนมด้วยปฏิกิริยาไซโต
ทอกซิคประเมินโดยวิธี Real Time PCR. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2
มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 47-50.
83. สายบัว เข็มเพ็ชร, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา.
การจำ�ลองอิทธิพลของวันปลูกและการจัดการไนโตรเจนต่อ
ข้าวไร่พันธุ์เงาะสะตะโดยแบบจำ�ลองการเจริญเติบโตของ
ข้าวเหนียวก่ำ�. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 2 (2557)
หน้า 218-226.
84. สายรวี กล า การรบ, สรั ญ ยา ณ ลํ า ปาง.
การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกำ�จัดเชื้อรา Fusarium sp.
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 3. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557
หน้า 21-24.
85. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวอิสระกุล,
ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ์. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ
ก๊าซชีวภาพของมูลนิธิโครงการหลวง. วารสารสัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย. ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2 มกราคม-เมษายน
2557 หน้า 13-22.
86. สุพชิ ฌาย แสนสุวรรณ์, เยาวลักษณ์ จันทรบาง.
วาล์ ว ควบคุ ม ความดั น และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น แมลงศั ต รู
ผลิตผลทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 45
ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 77-80.
87. สุภาวดี ศรีวงค์เพ็ชร, ดนัย บุณยเกียรติ,
พิชญา บุญประสม พูลลาภ. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329.
แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (2557) หน้า 463-472.
88. สุ ร ิ น ทร์ นิ ล สำ � ราญจิ ต , สุ ร ิ ย า ตาเที ่ ย ง.
การวิเคราะห์กรดเอลลาจิกในใบของลำ�ไย 37 พันธุ.์ แก่นเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557) หน้า 1-7.
89. สุริยา ตาเที่ยง, พรรัตน์ ศิริคำ�, สุรินทร์
นิ ล สำ � ราญจิ ต . ลั ก ษณะและปริ ม าณฟลาโวนอยด์ ใ น
ผักคาวตองทางภาคเหนือ. แก่นเกษตร. ปีท่ี 42 ฉบับพิเศษ 3:
(2557) หน้า 292-299.
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90. สุ ร ี ร ั ต น์ บุ ญ ทวี , จุ ฑ ามาส คุ ้ ม ชั ย .
อายุ ก ารเก็ บ เกี่ ยวต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำ�หนักผลผลิ ต และ
ปริมาณเส้นใยผักกาดฮ่องเต้ (Brassica campestris L.
ssp. chinensis). แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557)
หน้า 921-925.
91. อนุตร บูรณพานิชพันธุ,์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง.
การเข้าทำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพของ
สารล่อเพื่อการควบคุม. วารสารเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 223-232.
92. อนุธิดา เทพา, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร
ธรรมดี. ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
แตงกวาญี่ปุ่น. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557)
หน้า 747-752.
93. อภาพร โพธิยอด, เกวลิน คุณาศัก ดากุ ล .
การชักนำ�ให้เกิดความต้านทานโรครากเน่าไฟทอปธอรา
ในสตรอว์ เ บอร์ รี ที่ เ พาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ด้ ว ยเชื้ อ แอกติ โ นไม
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โพแทสเซียมในฟรีเซีย

หทัย กฤษดาวาณิชย์,
โสระยา ร่วมรังษี

วารสารเกษตร
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2548
หน้า 197-204

111 การจำ�แนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เท วารสารเกษตร
คนิคอาร์เอพีดี
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
มิถุนายน 2547
หน้า 152-158
112 การใช้กับดัก Multiple funnel ร่วมกับสาร วารสารวิทยาศาสตร์
ล่อในการสำ�รวจมอดเจาะผลกาแฟ
เกษตร
ปีท่ี 40 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
หน้า 268-271

ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์,
วีณัน บัณฑิตย์, ณัฐา
ควรประเสริฐ

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
TCI
บัณฑูรย์ วาฤทธิ์, ชวลิต
กอสัมพันธ์, วราพงษ์ (อ้างอิง 2 ครั้ง)
บุญมา, ประเสริฐ
คำ�ออน, นิธิ ไทยสันทัด,
สมบัติ ศรีชูวงศ์,
ถาวร สุภาวงค์,
พิชญาภา ทองมาลัย

68 รายงานประจำ�ปี 2557

ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อฐานข้อมูล
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ที่นำ�ไปอ้างอิง
TCI

113 การใช้ ค ลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ เ พื่ อ ควบคุ ม ผี เ สื้ อ
ข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton)
และผลต่ อ คุ ณ ภาพข้ า วสารพั น ธุ์ ข าวดอก
มะลิ 105

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร
ปีท่ี 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
หน้า 347-350

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

114 การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอด
ยาสูบ

วารสารเกษตร
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2555
หน้า 75-82

รตินุช นุตพงษ์,
ITCI
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

115 การใช้เชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ชักนำ� วารสารเกษตร
ศิริมาศ ชัยชม,
ITCI
ให้เกิดความต้านทานโรคทางใบของสตรอว์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
เกวลิน คุณาศักดากุล (อ้างอิง 1 ครั้ง)
เบอร์รีด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พฤษภาคม-สิงหาคม
2557 หน้า 141-150
116 การดัดแปลงคุณภาพหุงต้มของข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร
ปีท่ี 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
หน้า 354-538

พลากร สำ�รีราษฏร์,
สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ์,
สุชาดา เวียรศิลป์

117 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสม วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี นรินทร์ เสนาป่า,
โดยอาศัยยีนเพศผูเ้ ป็นหมันในไซโตพลาสซีม ปีที่ 9 หน้า 283-288 โชคชัย ไชยมงคล,
ตระกูล ตันสุวรรณ,
มณีฉัตร นิกรพันธุ์
118 การเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดเขียวปลี

วารสารเกษตร
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2540
หน้า 38-42

โชคชัย ไชยมงคล,
มณีฉัตร นิกรพันธุ์,
ตระกูล ตันสุวรรณ

119 การสำ�รวจปริมาณศัตรูพืชในระบบการปลูก วารสารเกษตร
กาแฟกลางแจ้งและภายใต้ร่มเงา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ 2543
หน้า 65-77

นิธิ ไทยสันทัด,
ธีระเดช พรหมวงศ,์
นริศ ยิ้มแย้ม,
วราพงษ์ บุญมา,
ประเสริฐ คำ�ออน

ITCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
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120 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวไทยในการ
ปรับตัวต่อสภาพดินไม่ขังน้ำ�

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อฐานข้อมูล
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ที่นำ�ไปอ้างอิง
ITCI

วารสารเกษตร
ปีที่ 23 (ฉบับพิเศษ)
หน้า 19-24

สุวรรณี แลน้อย,
ศันสนีย์ จำ�จด,
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

121 ประสิทธิภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลง วารสารวิทยาศาสตร์
เอนไซม์ย่อยเยื่อใยจากการเพาะเห็ดนางรม เกษตร
โดยใช้เศษเหลือจากข้าวโพด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(ฉบับพิเศษ)
หน้า 51-54

สุรีรัตน์ ถือแก้ว,
วรรณพร ทะพิงค์แก,
มงคล ยะไชย

122 ประสิทธิภาพของน้ำ�เลี้ยงเชื้อแอกติโนมัยซีส วารสารวิทยาศาสตร์
ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. เกษตร
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
42 (ฉบับพิเศษ) :
163-166. 2554

พรนภา โทตรี, ชาติชาย
โขนงนุช, สรัญยา ณ
ลำ�ปาง

123 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่
มีต่อหนอนใยผักในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย

วารสารเกษตร
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2552
หน้า 245-255

คณิตา ทองเจริญ,
TCI
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
ไสว บูรณพานิชพันธุ์,
จิราพร ตยุติวุฒิกุล

124 ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อทดแทน
สารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะ
ต่อสมรรถนะการผลิตและจุลินทรีย์ใน
ลำ�ไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ

วารสารสัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ปีที่ 1 (พิเศษ 1):
41-44.

กัตติกา กันทะด้วง,
วรรณพร ทะพิงค์แก,
ธัญญา ทะพิงค์แก,
มงคล ยะไชย

125 ผลของการปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและ วารสารวิทยาศาสตร์
ซังข้าวโพดโดยใช้จุลินทรีย์และสารเคมีต่อ เกษตร
การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคขาว 44(พิเศษ 1): 43-46.
ลำ�พูน.

ณิชตา เป็งทินา,
จิรวัฒน์ พัสระ,
อภิชาติ ศรีภัย,
เสาวลักษณ์ แย้ม
หมื่นอาจ

(อ้างอิง 1 ครั้ง)
ITCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)
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ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

ชื่อฐานข้อมูล
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ที่นำ�ไปอ้างอิง
TCI

126 ผลของการเสริมยูเรียและกากน้ำ�ตาลต่อ
คุณภาพของเปลือกข้าวโพดหมักและการ
ย่อยสลายในกระเพาะรูเมน
ของโคดอย

เสาวลักษณ์ แย้ม
แก่นเกษตร
40(พิเศษ 2):187-192 หมื่นอาจ,
ณิชตา เป็งทินา,
พรทิพย์ แสนยอง,
นพพล ชุบทอง,
ชัยวัฒน์ อาจิน,
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์

127 ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและ
คุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ
105

วารสารเกษตร
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
มิถุนายน 2555
หน้า 137-144

128 ผลของกำ�ลังความถี่วิทยุขนาดต่าง ๆ ต่อ
การตอบสนองของด้วงงวงข้าวโพด
(Sitopphilus zeamais Motschulsky)
และคุณภาพของข้าวโพด

วารสารวิทยาศาสตร์ วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพือ่ น,
TCI
เกษตร
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
ปีท่ี 42 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) สุชาดา เวียรศิลป์
หน้า 392-395

อัมพร บัวผุด,
TCI
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, (อ้างอิง 1 ครั้ง)
สุชาดา เวียรศิลป์

129 ผลของขนาดและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อการ วารสารวิทยาศาสตร์ นพพล ชุบทอง,
ย่อยสลายของเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยง เกษตร
ณิชตา เป็งทินา,
สัตว์ในกระเพาะรูเมน
44(พิเศษ 1): 31-34 อภิชาติ ศรีภัย,
เสาวลักษณ์ แย้ม
หมื่นอาจ
130 ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิก วารสารเกษตร
ต่ อ ปริ ม าณธาตุ อ าหารและการออกดอก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
นอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ
กุมภาพันธ์ 2553
หน้า 43-50

(อ้างอิง 1 ครั้ง))

กัณนิกา บรรยาย,
โสระยา ร่วมรังษี,
ณัฐา โพธาภรณ์

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

รายงานประจำ�ปี 2557 71

ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ผู้ร่วมรอง

131 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช วารสารเกษตร ปีที่ 26 จริญญา ปัญญาแก้ว,
ต่อการออกดอกนอกฤดู และคุณภาพผล ฉบับพิเศษ 2553 หน้า ดรุณี นาพรหม
ของส้มพันธุ์สายน้ำ�ผึ้ง
117-125

132 ผลของอุณหภูมิและภาวะแล้งต่อการพ้น
ระยะพักตัวของว่านจูงนาง

วารสารวิทยาศาสตร์ ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา,
ฉันทลักษณ์ ติยายน ,
เกษตร
41(3/1)(พิเศษ): 209- ศิวาพร ธรรมดี
212.

133 ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum
gloeosporioides ที่ต้านทานสารคาร์บอน
ดาซิม

วารสารเกษตร
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2553
หน้า 203-212

พรประพา คงตระกูล,
สรัญยา ณ ลำ�ปาง

ชื่อฐานข้อมูล
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ที่นำ�ไปอ้างอิง
TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

TCI
(อ้างอิง 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : บทความที่ได้รับการอ้างอิง เป็นบทความที่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เป็นชื่อแรก (First Author) และเป็นผู้รับผิดชอบผลงาน
ตีพิมพ์ (Corresponding Author) รวมทั้งมีส่วนร่วมในบทความ (ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือนานาชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ในปีปฏิทิน 2557
ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรื
อนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นำ�ไปอ้างอิง
International Journal Sriboonchitta, S.,
ISI Web
of Approximate Rea- Nguyen, H.T.,
of Science,
soning
Wiboonpongse, A.,
Scopus
Volume 54, Issue 6, Liu, J.
(อ้างอิง 16 ครั้ง)
August 2013,
Pages 793-808
ชื่อวารสาร
ที่ลงตีพิมพ์

1

Modeling volatility and dependency
of agricultural price and production
indices of Thailand: Static versus
time-varying copulas

2

Fungal Planet description sheets: 154- PERSOONIA
213
Volume: 31
Pages: 188-296

3

Myrtaceae, a cache of fungal
biodiversity

4

Genetic structure and isolation by Proceedings of the
distance in a landrace of Thai rice
National Academy
of Sciences of the
United States of
America
Volume 106, Issue
33, 18 August 2009,
Pages 13880-13885

Crous, P. W.,
ISI Web
Wingfield, M. J.,
of Science,
Guarro, J.,
Scopus
Cheewangkoon, R.,
(อ้างอิง 13 ครั้ง)
Published: DEC 2013 van der Bank, M.,
Swart, W. J.,
Stchigel, A. M.,
etc.

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

Cheewangkoon, R.,
ISI Web
Groenewald, J.Z.,
of Science,
Summerell, B.A.,
Scopus
Hyde, K.D.,
(อ้างอิง 12 ครั้ง)
To-Anun, C.,
Crous, P.W.
Pusadee, T.,
Jamjod, S.,
Chiang, Y.-C.,
Rerkasem, B.,
Schaal, B.A.

ISI Web
of Science,
Scopus
(อ้างอิง 8 ครั้ง)
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ลำ�ดับ
5

ชื่อบทความวิจัย
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)

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

ชื่อฐานข้อมูล
ชื่อผู้ร่วมหลักและ
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผู้ร่วมรอง
ที่นำ�ไปอ้างอิง
Jaturasitha, S.,
ISI Web
Srikanchai, T.,
of Science,
Kreuzer, M.,
Scopus
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หมายเหตุ : บทความที่ได้รับการอ้างอิง เป็นบทความที่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เป็นชื่อแรก (First Author) และเป็นผู้รับผิดชอบผลงาน
ตีพิมพ์ (Corresponding Author) รวมทั้งมีส่วนร่วมในบทความ (ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปีปฏิทิน 2557 จำ�นวน 31 เรื่อง
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
1. การจำ�แนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ. กาญจนา โกติทิพย์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, ประณิธิพร เอมโอฐ. หน้า 21-28.
2. การพัฒนาเครือ่ งกลับกองสำ�หรับการตากแห้งข้าวเปลือกในฟิลปิ ปินส์. เบญจมิน สเทราเบ๊อะ, อันนา ซัลวาเทียร์รา,
มาร์คุส เนเคิ้ล, ทอม เดอ บรูน์, มาร์ทิน กุมเมิร์ส, สงวนศักดิ์ ธนพรพูนพงษ์, โยลชิม มูลเลอร์. หน้า 89-97.
3. การอุดตันของท่อลำ�เลียงในก้านดอกกล้วยไม้ บัวหลวง และพุทธรักษา. ปรียาภรณ์ ลี้ธิติ, ลพ ภวภูตานนท์,
วชิรญา อิ่มสบาย. หน้า 49-59.
4. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลง ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก
ของดอกดาวเรือง. ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, สิริญา คัมภิโร. หน้า 11-19.
5. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวปกาเกอะญอในโครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดำ�ริดอยแบแล อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. หน้า 71-78.
6. ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ธนสิน
เด่นเจริญกุล, รุจ ศิริสัญลักษณ์. หน้า 79-87.
7. ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพริกหวาน. วันเพ็ญ โลหะเจริญ,
ศีลวัต พัฒโนดม, ปราณี เกียรติประทับใจ, วีรดา ธงงาม, อิทธิสุนทร นันทกิจ, โสระยา ร่วมรังษี, จุฑามาส คุ้มชัย. หน้า 39-48.
8. ผลของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินต่อการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรค
โนสของสตรอว์เบอร์รีที่ต้านทานต่อคาร์เบนดาซิม. วรุตม์ ใจปิน, สรัญยา ณ ลำ�ปาง. หน้า 1-10.
9. ฟิตเนสคอสต์ของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไดอะไมด์ในหนอนใยผัก. กฤษณา สุเมธะ, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง. หน้า 29-37.
10. ระบบเกษตรอินทรียใ์ นบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศกึ ษาเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตลุม่ น้�ำ แม่รมิ
จังหวัดเชียงใหม่. ตะวัน ห่างสูงเนิน, พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, รุจ ศิริสัญลักษณ์. หน้า 61-69.
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
1. การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวที่ปลูก
ในชุดดินสรรพยา. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. หน้า 133-140.
2. การใช้เชือ้ แอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ชกั นำ�ให้เกิดความต้านทานโรคทางใบของสตรอว์เบอร์รดี ว้ ยเทคนิคการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ. ศิริมาศ ชัยชม, เกวลิน คุณาศักดากุล. หน้า 141-150
3. การทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำ�มันหมักยีสต์ในอาหารข้นต่อการย่อยได้ และความเข้มข้น
ของกรดไขมันระเหยได้ในกระเพาะรูเมนของแพะ. ปิ่น จันจุฬา, อัจฉรา เพ็งหนู. หน้า 181-190.
4. การประเมินพ่อและแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกผสมชั่วที่ 1 ของผักกาดเขียวปลี. ธีรวัฒน์ สีทอง, มณีฉัตร นิกรพันธุ์.
หน้า 111-119.
5. การปรับตัวต่อสภาพแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่ และข้าวนาสวน. พุทธพงศ์ มะโนคำ�, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย์
จำ�จด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. หน้า 131-132.
6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Doritis pulcherrima Lindl. ต้นแคระ โดยเทคนิคอาร์เอพีดี และ
ไอเอสเอสอาร์. มัลลิกา ดวงเขตต์, ณัฐา โพธาภรณ์, วีณัน บัณฑิตย์. หน้า 99-109.
7. การสำ�รวจเพลี้ยไฟหม่อนและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง. ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์, จิราพร กุลสาริน, สิริญา คัมภิโร,
เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์. หน้า 161-169.
8. ทางเลือกในการทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่ง การเจริญเติบโตสำ�หรับปศุสัตว์. วรรณพร ทะพิงค์แก.
หน้า 201-212.
9. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) x ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว
ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, สมชาย ธนสินชยกุล, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, เจตน์ คชฤกษ์,
คณิตา เกิดสุข. หน้า 151-159.
10. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ในกระแสเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม.
ปิ่น จันจุฬา, พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ, สมพงษ์ เทศประสิทธิ์. หน้า 191-200.
11. ผลของเอนไซม์ยอ่ ยเยือ่ ใยโดยรวมจากวัสดุเพาะเห็ดนางรมต่อค่าการย่อยได้ในหลอดทดลองและการใช้ประโยชน์
ได้ของโภชนะในอาหารไก่เนื้อ. วรรณพร ทะพิงค์แก, สุรีรัตน์ ถือแก้ว, มงคล ยะไชย. หน้า 171-180.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
1. การเข้าทำ�ลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพ. อนุตร บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง.
หน้า 223-231.
2. การควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในอาหารไก่โดยใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิก.
ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อำ�มร อินทร์สังข์. หน้า 243-252.
3. การชักนำ�ให้เกิดความต้านทานโรครากเน่าไฟทอปธอรา ในสตรอว์เบอร์รที เ่ี พาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ด้วย เชือ้ แอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์. อภาพร โพธิยอด, เกวลิน คุณาศักดากุล. หน้า 213-222.
4. การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดฟันเลื่อยในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. ชัชพงษ์ ศรีคำ�, เยาวลักษณ์
จันทร์บาง, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. หน้า 253-262.
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5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ,
ดรุณี นาพรหม, ณัฐา โพธาภรณ์. หน้า 263-269.
6. การสำ � รวจแมลงศั ต รู ก าแฟอาราบิ ก ้ า และแมลงศั ต รู ธ รรมชาติ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละเชี ย งราย.
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. หน้า 233-242.
7. ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มคี วอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของมะม่วงพันธุน์ �ำ้ ดอกไม้
สีทอง. มะลิวรรณ นาสี, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิริ, ดรุณี นาพรหม. หน้า 271-279.
8. ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมดุลไนโตรเจนในแพะ. ปิน่ จันจุฬา,
พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, สุธา วัฒนสิทธิ์. หน้า 291-304.
9. ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการใช้น�ำ้ และการเติบโตของดาวเรืองกระถาง. ภาณุพล หงส์ภกั ดี. หน้า 281-289.
10. สมบัตแิ ละผลของการต้านเชือ้ ราของฟิลม์ ไคโตซานผสมน้�ำ มันหอมระเหยจากส้มต่ออายุการเก็บรักษาเค้กเนยกลิน่ ส้ม.
เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ, กุลวดี กุลสุนทร, จุฑามาศ จินตนา. หน้า 305-314.

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 37 เรื่อง
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

1

การศึ กษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำ�คั ญ และ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (2557)
(ภายใต้ ชุ ด โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากความหลากหลายทางชี ว ภาพ
บนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการสกัดสารออกฤทธิ์ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
สำ�คัญจากข้าวก่ำ�ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (ปี่ที่ 2)

สำ�นักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.)

3

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และลำ�ไย อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
นอกฤดูคุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ำ�และการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ�อย่างยั่งยืน

สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

4

การจัดการแมลงศัตรูสำ�คัญของกาแฟอราบิก้าแบบผสม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง มูลนิธิโครงการหลวง
ผสาน

5

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุม
แมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

6

การสำ�รวจประชากรและการเข้าทำ�ลายของแมลงบั่วที่เข้า นางสาวสิริญา คัมภิโร
ทำ�ลายข้าวพันธุ์เหมยนอง 62 เอ็มบนพื้นที่สูงของจังหวัด
เชียงใหม่

7

การขยายผลวิ ธี ป ลู ก พื ช เชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ บบบู ร ณาการและ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การให้น�ำ้ ไม้ผลแบบหยดเพือ่ เกษตรน้�ำ ฝนทีย่ ง่ั ยืนบนพืน้ ทีส่ งู
วิจยั แห่งชาติ
(ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์
ดิน น้ำ� ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ำ�)

8

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรด ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรงุ้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
และความเป็ น พิ ษ โลหะหนั ก อาซิ นิ ค ในดิ น บนพื้ น ที่ สู ง
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
(ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ เ กษตรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ การปลู ก พื ช เพื่ อ ลดการใช้ ส ารเคมี
บนพื้นที่สูง)

9

การใช้ ป ระโยชน์ แ ละปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด
ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10

การประเมิ น ผลผลิ ต สายพั น ธุ์ ก้ า วหน้ า ในท้ อ งถิ่ น และ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด
การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูง

งบประมาณแผ่นดิน

11

การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วก่ำ � เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และลั ก ษณะ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด
ไม่ไวต่อช่วงแสง

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

12

การผลิตข้าวเหนียวดำ�เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์

13

ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสี อ.ดร.ชนากานต์
พันธุ์พื้นเมืองของไทย
เทโบลต์ พรมอุทยั

สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

14

ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้าง
ประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตร
ที่แตกต่างกัน

อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี

สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากร
ของงาขี้ม้อนพื้นเมือง

อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์

ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์

เงินรายได้คณะ
เกษตรศาสตร์
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

16

คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ� อ.ดร.ชนากานต์
เทโบลต์ พรมอุทัย

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

17

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

18

การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส ปีที่ 2 (การใช้ที่ดินและ
การพั ฒ นาชนบทพื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้)

สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

19

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

20

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
สำ�คัญของโครงการหลวง (ชุดโครงการวิจัยการจัดการ
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
หลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำ�คัญในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง)

21

การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ผศ.ดร.สุรินทร์
ผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (ภายใต้ นิลสำ�ราญจิต
โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก
ร้อนต่อการปลูกพื้นบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง)

22

การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลัง รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
การเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้ โ ครงการ
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
ศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง)

23

การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นจุ ล ชี พ ของสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ นายสุริยา ตาเที่ยง
จากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้
โครงการการประเมิ น ระดั บ ความพร้ อ มของเทคโนโลยี
ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

24

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)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

25

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดโรค ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอบใบไหม้กะหล่�ำ ปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพืน้ ทีส่ งู
พื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
(ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ เ กษตรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ การปลู ก พื ช เพื่ อ ลดการใช้ ส ารเคมี
บนพื้นที่สูง)

26

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์ รศ.ดร.สุชน ตัง้ ทวีวพิ ฒ
ั น์ สำ�นักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง
วิจยั การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.)

27

การจำ�แนกสายพันธุ์และลักษณะัพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
สุกรที่เลี่ยงในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28

การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรู อ.ดร.เสาวลักษณ์
เมนของโคขาวลำ�พูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือก แย้มหมื่นอาจ
และซังข้าวโพด
การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลา อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
น้ำ�จืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30

ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ อ.ดร.เสาวลักษณ์
สมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำ�พูนเพื่อผลิต แย้มหมื่นอาจ
โคขุนคุณภาพ (CMU Beef)

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

31

การวางกับดักร่วมกับการใช้สารอื่น ๆ ในการป้องกันกำ�จัด นายวราพงษ์ บุญมา
มอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในระบบเกษตร
อินทรีย์ ปีที่ 2

เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึก
อบรมที่สูง

32

การหาความหนาแน่ น ต่ อ พื้ น ที่ แ ละกรรมวิ ธี ก ารวาง นายชวลิต กอสัมพันธ์
ที่เหมาะสมของกับดักมอดเจาะผลกาแฟ ปีที่ 2

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์

33

ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกาแฟอราบิ ก้ า ของ ศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั
ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(สวก.)

34

ผลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการสะสมปริมาณธาตุเหล็กและ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
สังกะสีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง

29

เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์

เงินรายได้ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมที่สูง
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

35

การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ ผศ.ดร.ชาญชัย
ที่ดินและน้ำ�ของชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัย แสงชโยสวัสดิ์
การฟื้ น ฟู ร ะบบเกษตรยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ข ยายผลโครงการ
หลวงโป่งคำ�)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

36

การคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ ก าแฟอราบิ ก้ า ยอดเยี่ ย มของ นางสาวพัชนี
โครงการหลวงโดยศึ ก ษาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต และการ สุวรรณวิศลกิจ
ทดสอบคุณภาพโดยการคั่วซิมรสชาติในพื้นที่ส่งเสริมของ
มูลนิธิโครงการหลวง (โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์
กาแฟอราบิ ก้ า คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาโครงการหลวง)

มูลนิธิโครงการหลวง

37

การคัดเลือกสายพันธู์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและ นายชวลิต กอสัมพันธ์
พั ฒ นาของโครงการหลวง ลั ก ษณะประจำ � พั น ธู ์ แ ละ
การจัดทำ�แปลงรวมพันธุ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการ
คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่
ส่งเสริม และพัฒนาของโครงการหลวง)

มูลนิธิโครงการหลวง

หมายเหตุ : อัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้แก่ ข้าวพื้นเมือง, โคขาวลำ�พูน, เกษตรที่สูง, กาแฟ, ลำ�ไย, ไม้ดอกเมืองหนาว
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งานวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ จำ�นวน 6 เรื่อง
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

ประเทศที่ร่วม
บูรณาการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุนวิจัย

1

การพั ฒ นานโยบายการเกษตรสำ � หรั บ - ออสเตรเลีย
ระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาค - สาธารณรัฐ
ลุ่มน้ำ�โขง
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

ศ.ดร.อรรถชัย
จินตะเวช

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

3

Companion modeling at sub-Basin
Scale

ดร.พนมศักดิ์
พรหมบุรมย์

4

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

ดร.พนมศักดิ์
พรหมบุรมย์

CIRAD - Centre de
Cooperation Internationale
en Recherche
Agronomique pour le
Developpement ประเทศ
ฝรั่งเศส
Challenge Progrm on
Water and Food (CPWF)
ประเทศศรีลังกา

5

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

ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ Republic of Korea

6

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างนัก
วิจัยไทย-เยอรมัน

ศ.ดร.สัญชัย
จตุรสิทธา

- ฝรั่งเศส

- เยอรมนี

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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ผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จำ�นวน 2 ผลงาน
ลำ�ดับ

ชื่อผลงาน

1

วิธีการผลิตถั่งเฉ้าไหมไทย

2

Radio Frequency System
and Method for Mitigating
infestation in Agricultural
Crops

ผู้ประดิษฐ์

เจ้าของ

วัน เดือน ปี

ที่ยื่นจด
ประเสริฐ โกศัลวิตร, กรมหม่อนไหม กระทรวง พฤษภาคม
สฤษดิพร ชูประยูร,
เกษตรและสหกรณ์,
2557
จิราพร กุลสาริน,
ภาควิชากีฎาวิทยาและ
ธัญญา ทะพิงค์แก,
โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
วรรณพร ทะพิงค์แก,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
มงคล ยะไชย,
พะเยาว์ แช่มประเสริฐ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
พัฒนาการเกษตร
วิโรจน์ แก้วแรือง,
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สมหญิง ชูประยูร,
ทิพรรณี เสนะวงศ์,
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เสาวณีย์ อภิญญานุวตั น์, เชียงใหม่
สุธิรา พลเจริญ,
ฐิราพร เปลี่ยนกระโทก
สุชาดา เวียรศิลป์,
สำ�นักงานพัฒนาการ
กรกฏาคม
สงวนศักดิ์ ธนาพร
วิจยั การเกษตร (องค์การ 2557
พูนพงษ์, ณัฐศักดิ์
มหาชน) (สวก.)
กฤติกาเมษ, แสงทิวา
สุริยงค์

ประเภท
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ จำ�นวน 2 ผลงาน
ลำ�ดับ

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

เจ้าของ

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับจดทะเบียน

1

ไม้ดอกสกุลขมิ้น
โสระยา ร่วมรังษี
(ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์ โอยามา
(Oyama)

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่

22 ตุลาคม 2556

2

ว่านสี่ทิศลูกผสม
พันธุ์อิคาราชิ (Ikarashi)

ศูนย์บริการการพัฒนาขยาย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่

22 ตุลาคม 2556

โสระยา ร่วมรังษี
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
อาจารย์, บุคลากร ที่ได้รับรางวัล
1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น สาขาเกษตร ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัย “ระดับดีเด่น”
ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป) จากสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา
เข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำ � ปี 2556
จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร สำ�หรับใช้ในครัวเรือน และการพัฒนา
ชุดดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ออกจากก๊าซ
ชีวภาพ” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา
3. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลที่ 2 จากผลงาน เรื่อง “Some trichodinids (Ciliophora:
Trichodinidae) from red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) in Pathumthani Province, Thailand” ในการนำ�เสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำ�ปี 2556
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
1. นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรกั ษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า “ดีเด่น” ในการประชุมวิชาการหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. นายศรัณย์ ขำ� โท้ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิ ช าพื ช ไร่ ภาควิ ช าพื ช ศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. ศันสนีย์ จำ�จด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับประกาศนียบัตร
การเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า “ดีเด่น” จากผลงานเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มอัตราการผสมข้าม”
การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 RGJ-Ph.D. Congress XV “Towards Translational
Research: Publications to Products, P2P” เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3. นายสราวุธ อินทสม นักศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ แ ละสั ต ว์ น ้ ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำ�เสนอผลงานระดับ “ดีมาก”
จากผลงานเรื่อง “ผลของโมโนโคนอลแอนติบอดีบีเอ็ม 2 ต่อการเปลี่ยนสัดส่วนเพศน้ำ�เชื้อโคนมด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิค
ประเมินโดยวิธี” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวกัตติกา กันทะด้วง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำ�เสนอผลงานระดับ “ดีมาก”
จากผลงานเรื่อง “ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตที่เป็นยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการผลิต
และจุลินทรีย์ในลาไส้ใหญ่ของไก่เนื้อ” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำ�เสนอผลงานระดับ “ดี”
จากผลงานเรื่อง “ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ“
ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่
6. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุชน ตัง้ ทวีวพิ ฒ
ั น์ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา ได้รบั รางวัลการนำ�เสนอผลงานระดับ “เชิดชูเกียรติ”
จากผลงานเรื่อง “องค์ประกอบทางเคมีปริมาณสารยับยั้งทริปซินและสารฟอร์บอลเอสเทอร์ของกากสบู่ดำ�ที่ผ่านกระบวนการ
ลดสารพิษ” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่
7. น.ส.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชา
พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ “ดีมาก” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปีการศึกษา 2556 จากผลเรื่อง
“อิทธิพลของฮิวมัสจากลีโอนาร์ไดท์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อปริมาณวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระและการเจริญ
เติบโตของคะน้าฮ่องกง”
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 7 โครงการ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หลักสูตร “เทคนิคการหาโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านรับใช้สังคม” เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค โฮเท็ล เชียงใหม่ โดยมี เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ ร ่ ว มกั น จั ด อบรมในครั ้ ง นี ้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก วิ จ ั ย
ในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนบนให้มอี งค์ความรู้ และทักษะในด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ต่อแหล่งทุน นักวิจยั มีความเข้าใจ
ต่อเทคนิคกระบวนการวิจัยต่างๆ ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ เกีย่ วกับการหาโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ระหว่างนักวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมอบรม

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ “Scientific Writing and Ethics in
Scientific Research and Publishing” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสาขากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย Prof. William Lucas ผู้เชี่ยวชาญจาก University of California, Davis วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 42 คน
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3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์
พรมอุทัย และ Dr.Wolfram Speer วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนบทคัดย่อผลงานทาง
วิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 45 คน

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำ�เสนอผลงานวิชาการ” เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรโดย อ.ดร. ต่อนภา ผุสดี และ อ.ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบโปสเตอร์
ในการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำ�นวน 48 คน
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5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติสำ�หรับการทำ�งานวิจัย และส่งเสริมให้มีการทำ�งานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 32 คน

6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย
คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอรพรรณ การคนซื่อ
บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ�โปรแกรม Zotero สำ�หรับใช้
ในการสืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน (Export) และจัดการกับรายการบรรณานุกรมในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ รูปภาพ
ลิงค์ และไฟล์ชนิดอื่นที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ การสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล การเขียน
เอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมงานวิจัย บทความวิชาการ การบันทึกรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์ การแทรก
รายการอ้างอิงในเนื้อหา และสร้างบรรณานุกรมท้ายเล่ม รวมทั้งเรียนรู้การเลือกรูปแบบบรรณานุกรมเพื่อใช้ในงานวิจัย
โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จำ�นวน 30 คน
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7. การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การดำ�เนินการเพื่อขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”
เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2557 ณ ห้องประชุมมนู ศีตสิ าร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย
และคุณพันทนา คำ�เขียว จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI CMU) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา และคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินการเพื่อขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
คณะเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ประจำ�ปี 2557 เพือ่ ดำ�เนินการวิจยั จำ�นวน 7 โครงการ ดังนี้
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1.1 โครงการวิจยั ริเริม่ แบบมุง่ เป้า จำ�นวน 2 โครงการ ๆ ละ 100,000 บาท รวมงบประมาณ 200,000 บาท ดังนี้
1.1.1 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการสะสมสารแอนโทไซยานินในต้นกล้าข้าวก่ำ�ระยะต่าง ๆ
โดย นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
1.1.2 การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำ�จืด ในอำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดย อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
2. ทุนพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ
ในปีงบประมาณ 2557 ไม่มีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัย
3. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 5 โครงการ ๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ 75,000 บาท
3.1 การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (DeGeer) ในกระเทียม
หลังการเก็บเกี่ยว โดย อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, นางสาวรัตนาพร ไชยศรี
3.2 การใช้น้ำ�แข็งแห้งในการควบคุมเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) โดย อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
นางสาวสุธิรา แน่นอุดร
3.3 ชีววิทยาของไร Suidasia sp. และการควบคุมโดยใช้กรดโพรไพโอนิค โดย รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์,
นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์
3.4 การใช้ ข องเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ครั ่ ง เม็ ด เพื ่ อ ผลิ ต เป็ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ โดย อ.ดร.ชู ช าติ สั น ธทรั พ ย์ ,
นางสาวศิริรัตน์ ปากประโคน
3.5 การใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ โดย อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี, นางสาวร่มสุรีย์ มนตรีภักดี
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กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย และการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1. การประชุมนักวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Universities)
เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และร่วมจัดทำ�โครงการในปีงบประมาณ 2557 ในการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำ�ปี 2557 โดยมีนักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย (แบบมุ่งเป้า) พร้อมเสนอแนะ
งานวิจัยในประเด็นด้านข้าว ข้าวโพด และ CMU Beef เพื่อมุ่งเป้าในการผลิตผลงานทางวิชาการตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ�
และปลายน้ำ� โดยมีคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงานหลัก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักวิจยั ให้ความสนใจและเสนอประเด็นงานวิจยั แบบมุง่ เป้าจำ�นวน 15 โครงการ
ดังนี้
ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

1

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข้าวก่ำ�ในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผศ.ดร.ธีระ ชีโวนรินทร์

2

ผลยับยั้งของสารสกัดรำ�ข้าวก่ำ�ต่อการเกิดรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งในตับหนูขาว ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
ที่เหนี่ยวนำ�ด้วยอะฟลาทอกซิน บี1

3

การศึกษาฤทธิ์สารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำ�ต่อการต้านการแสดงออกของ ดร.พีรพรรณ โปธาเจริญ
เอนไซม์เมทริกเมทัลโลโปรตีนเนส เพื่อการรักษาโรคข้อเสื่อม

4

Health benefits of pigmented rice related to its phytochemicals

รศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล

5

การประยุกต์ข้าวไทยเพื่อใช้เป็นสารช่วยทางเภสัชกรรม

รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ

6

สารสกัดข้าวก่�ำ เปลีย่ นรูปทางชีวภาพทีม่ สี ารกลุม่ ฟีนอลิคเพิม่ ทีม่ ฤี ทธิท์ �ำ ให้ผวิ ขาว ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต

7

การพัฒนาผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และ อ.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
เครื่องสำ�อาง
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ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

8

การผลิตข้าวราแดงจากข้าวก่ำ�ด้วยเชื้อรา Monascus purpureus CMU002U ศ.ดร.สายสมร ลำ�ยอง

9

โครงสร้างทางเคมีและปริมาณสารออกฤทธิ์กลุ่มแอนโธไซยานินในใบและ รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย
เมล็ดข้าวก่ำ�บางพันธุ์
การผลิตพรีไบโอติกโอลิโกแซคคาไรด์จากแกลบเพื่อการพัฒนาอาหารสุขภาพ ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช

10
11

สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
จากกากรำ�ข้าวพันธุ์ต่างๆ

12

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำ�เพื่อเพิ่มผลผลิตและไม่ไวต่อช่วงแสง

รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด

13

คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ�

14

คุณภาพซากและเนื้อโคขุนคุณภาพดี (CMU Beef)

อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์
พรมอุทัย
ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

15

ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้ และสมรรถนะการผลิต
เพื่อผลิตโคขุนคุณภาพ (CMU Beef)

อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

2. การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิ จ ั ย เชิ ง บู ร ณาการภายใต้ ห ั ว ข้ อ “กลุ ่ ม สมุ น ไพร” เพื ่ อ ปรึ ก ษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้พิจารณาเลือกพืชสุมนไพร จำ�นวน 5 ชนิด คือ นางแย้ม ผักคาวตอง ตีนหุ้มดอย น้อยหน่าเครือ
และ มะกลิ้ง
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3. การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย “ด้านเกษตรและอาหาร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2549-2562) เพื่อมุ่งสู่ World Class University โดยมีคณาจารย์
นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศ
เพือ่ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วจิ ยั ข้าวล้านนา สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
และหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักวิจยั ให้ความสนใจและเสนอประเด็นงานวิจยั
ดังนี้
ข้าว จำ�นวน 19 โครงการ
ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

การปรับปรุงข้าวก่ำ�พื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพิเศษ

รศ.ดร.ศันสนีย์ จำ�จด

2

การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์ข้าวก่ำ�หอม มช.

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

3

การวิเคราะห์ปริมาณสาร gamma oryzanol, anthocyanidin (C3G) และ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
Vitamin E ในข้าวเหนียวดำ�พื้นเมืองเพื่อพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์และ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำ�พื้นเมือง
โครงการระบบจัดการปุ๋ยแบบแม่นตรงสำ�หรับข้าว
อ.ดร.เวชยันต์ รางศรี

4
5
6
7
8

การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรคถอดฝัก ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
ดาบของข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ในระบบการปลูกแบบอินทรีย์
การประยุกต์ใช้เชื้อแอกติโนไมซีสร่วมกับน้ำ�ส้มควันไม้เพื่อควบคุม และกระตุ้น อ.ดร.สรัญยา วัลยะเวสี
ความต้านทาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำ�พื้นเมืองเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและจำ�หน่ายใน ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
เชิงพาณิชย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสำ�เร็จรูปเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า

ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง
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ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

9

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวก่ำ�

อ.ดร.ภก.เฉลิมพล แสนจุ้ม

10

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวล้านนา

ผศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง

11

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวล้านนาเพื่อทดแทนการนำ �เข้าแป้ง อ.ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์
สาลี

12

การพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกสำ�หรับเครื่องหุงข้าวขนาดเล็ก

13

เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาหารหมักคุณภาพสูง สำ�หรับเป็น อาหารเสริม ศ.ดร.สายสมร ลำ�ยอง
และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

14

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเปปไทด์จากข้าวเพื่อบำ�รุงสมอง และบรรเทา อ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
ความผิดปกติอันเนื่องมาจากความเครียดออกซิเดชัน

15

การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ระบวนการแปรรู ป และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การรั ก ษา ดร.พิไลรัก อิทธิปัญญา
กลิ่นรสข้าวไทย

16

การศึกษาศักยภาพของเปลือกข้าวก่ำ�ต่อการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ

17

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ ผศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
สุขภาพจากข้าวล้านนาเพื่อความยั่งยืน

18

บทบาทของสารสกัดจากข้าวก่ำ� (Purple rice extract) ต่อการตอบสนองของ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
ระบบภูมิคุ้มกัน

19

โครงการพัฒนาแอนโทไซยานินในข้าวก่ำ�เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ

อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ

ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย

อ.ดร.เชิดศักดิ์ ใจแข็ง

งาขีม้ อ้ น จำ�นวน 3 โครงการ
ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

การผลิตน้�ำ มันงาม้อนและสารสกัดงาม้อนโดยใช้เอนไซม์เทคโนโลยีและผลต่อ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
หนูที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันกระดูกพรุนจากน้�ำ มันปาล์ม (หรือน้�ำ มันงาขีม้ อ้ น) อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

3

ความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากที่สูงทางภาค อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
เหนือของประเทศไทย
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มะเยาหิน จำ�นวน 3 โครงการ
ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท างชี ว ภาพและความเป็ น พิ ษ ของสารสกั ด ที่ ไ ด้ รศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
จากส่วนต่าง ๆ ของต้นมะเยาหิน

2

โครงการพั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบตรวจวั ด ปริ ม าณน้ำ � มั น สำ � หรั บ พื ช พลั ง งาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
โดยเทคนิคการตรวจวัดโดยไม่ทำ�ลายผลิตผล
หลังการเก็บเกี่ยว

3

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะกะลาเมล็ดมะเยาหิน

อ.ดร.เวชยันต์ รางศรี

ผักพืน้ บ้าน-พืชสมุนไพร จำ�นวน 3 โครงการ
ลำ�ดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

การพัฒนาผักพื้นบ้านแปรรูปด้วยโพรไบโอติก ให้มีฤทธิ์ต้านการแพร่กระจาย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
ของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ทางอิมมูนวิทยา

2

Biological activities of Medicinal plants extract and formulation of อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง
cosmetic product

3

โครงการลดการปนเปื้อนในระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและสมุนไพร สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
ด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชั่น
หลังการเก็บเกี่ยว

ปาล์มน้�ำ มัน จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากปาล์ ม น้ำ � มั น สำ � หรั บ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในภาคเหนื อ อ.ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ
ของประเทศไทย

กาแฟ จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเมล็ดกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
ปนเปื้อนของสารโอคราท๊อกซิน เอ
หลังการเก็บเกี่ยว
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มะม่วง จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Biological activities of Mangifera indica Linn. extract and formulation of อ.ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง
cosmetic product

ระบบขนส่ง จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในระบบขนส่ง สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
หลังการเก็บเกี่ยว

โคเนือ้ จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปแบบการให้อาหารเหมาะสมต่อสมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาว อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ลำ�พูนเพื่อผลิตโคขุนคุณภาพ

ปลา จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย
การใช้วัสดุเพาะเห็ดที่ใช้แล้วเป็นสารเสริมอาหารปลากดหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ

ชา-เมีย่ ง จำ�นวน 1 โครงการ
ลำ�ดับ
1

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกรดแลกติกในเมี่ยง ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคต
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กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ

1. การแสดงนิทรรศการในงานวันวิชาการมหาวิทายาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ
บูธนิทรรศการ จำ�นวน 4 เรื่อง คือ 1) โครงการพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบป่าไม้บนพื้นที่สูง “กาแฟขุนตื่น” 2) โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อผลิตสายน้ำ�ผึ้งปลอดสารเคมีเกษตร 3) โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งออก
สับปะรดผลสดไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
4) เกษตรปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์

2. การเข้าร่วมประชุมเสวนาการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ก้าวย่างบนเส้นทางสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมทั้งนำ�เสนอภาพรวมผลสัมฤทธิ์จากการดำ�เนินงาน 3 ปี โดยมีนักวิจัยภายในคลัสเตอร์ฯ ร่วมนำ�
เสนอผลงานภาคโปสเตอร์และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2257 - 1 สิงหาคม 2557
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานาคร
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รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
รางวัลผลงานวิจัยเด่น (ระดับชาติ) ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติกบอลลูนและการดูด
ซับก๊าซไข่เน่าออกจากก๊าซชีวภาพสำ�หรับครัวเรือน” โดย รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�

รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด (ในฐานข้อมูล ISI)
ได้แก่ผลงานวิจัยเรื่อง “Estimation of solar radiation based on air temperature
and application with the DSSAT v4.5 peanut and rice simulation models
in Thailand” โดย ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
ประเภทอายุเกิน 45 ปี (ในฐานข้อมูลสากล ISI) ได้แก่ผลงานวิจัย
เรื่อง “The life cycle and effectiveness of insecticides against
the bed bugs of Thailand” โดย อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
อาจารย์ประจำ�ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
ประเภทอายุไม่เกิน 45 ปี (ในฐานข้อมูลสากล ISI) ได้แก่ผลงานวิจัย
เรื่อง “Zinc fortification of whole rice grain through parboiling
process” โดย อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลย์ พรมอุทัย อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นด้านการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ได้แก่ “กลุม่ วิจยั ผลิตผลเกษตรปลอดภัย
และลดการใช้สารเคมี” โดย อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงค์, รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ, ผศ.ดร.อำ�พรรณ
พรมศิริ, รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์, รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์,
ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล, ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม, ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อ.ดร.ธนะชัย
พันธุ์เกษมสุข, อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, อ.ดร.ศิวาพร
ธรรมดี, อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
หมายเหตุ : ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (ภาคผนวก)

96 รายงานประจำ�ปี 2557

สรุปผลตัวชี้วัดคำ�รับรองการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2557
ตััวชี้วัด

หัวข้อ

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
2.1

จำ�นวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
(ปีปฏิทิน 2556)

3 สาขาวิชา

0 สาขาวิชา

2.2

จำ�นวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำ�วิจัย

125 โครงการ

136 โครงการ

2.3

จำ�นวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

3 ผลงาน

6 ผลงาน

2.4

จำ�นวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก

2.5

จำ�นวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2556)

200 ผลงาน

202 ผลงาน

2.6

จำ�นวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2556)

130 บทความ

133 บทความ

2.7

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำ�วิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่ออาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95.70

2.8

จำ�นวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

2 ผลงาน

2 ผลงาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7 ผลงาน

7 ผลงาน

2.9

ร้อยละของอาจารย์ประจำ�คุณวุฒปิ ริญญาเอกทีบ่ รรจุใหม่ ทีม่ งี านวิจยั
ภายใน 5 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7

จำ�นวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน (ปีงบประมาณ 2556)

70,000,000 บาท 66,641,418.06 บาท*

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.1

จำ�นวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี)

5 ทีมวิจัย

5 ทีมวิจัย

7.1.2

จำ�นวนโครงการวิจัยที่ทำ�ร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)

5 โครงการ

9 โครงการ

7.1.5.1 จำ�นวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์

2 ผลงาน

1 ผลงาน

7.1.5.2 จำ�นวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์

1 ผลงาน

2 ผลงาน

หมายเหตุ : *ใช้งบประมาณโครงการรวม ่ไม่ได้หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (http://web.agri.cmu.ac.th/qa/pa)
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สรุปผลตัวชี้วัดแผนปฎิบัติการ (Action Plan) ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2557
ตััวชี้วัด

หัวข้อ

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล
2. 1. 1. 1 จำ�นวนทีมวิจัย cluster
2. 1. 1. 2 จำ�นวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก/ ภาคการผลิต
2. 1. 1. 2 ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

5 กลุ่มวิจัย

5 กลุ่มวิจัย

70,000,000 บาท *66,641,418.06 บาท
ร้อยละ 100

ร้อยละ 95.70

3 สาขา

0 สาขา

≥ 200 เรื่อง

202 เรื่อง

2. 1. 1. 6 จำ�นวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ISISCI/ Scopus)

≥ 130 บทความ

≥ 133 บทความ

2. 1. 2. 1 จำ�นวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ภายนอกคณะ + ภายในคณะ)

≥ 70,500,000

71,329,135.65 บาท

2. 1. 2. 2 จำ�นวนโครงการวิจัย

≥ 125 โครงการ

136 โครงการ

2. 1. 3. 1 จำ�นวนงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

≥ 25 โครงการ

57 โครงการ

2. 1. 3. 2 จำ�นวนโครงการวิจัยที่ดำ�เนินการร่วมกับชุมชน

≥ 5 โครงการ

9 โครงการ

3 ผลงาน

6 ผลงาน

2. 1. 4. 1 จำ�นวนโครงการส่งเสริมให้ความรูน้ กั วิจยั เรือ่ งสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจยั

≥ 1 โครงการ

1 โครงการ

2. 1. 4. 2 จำ�นวนอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และขึ้น/จดทะเบียนพันธุ์พืชและสัตว์

≥ 2 ผลงาน

2 ผลงาน

2. 2. 1. 1 จำ�นวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์

≥ 10 โครงการ

37 โครงการ

2. 3. 1. 1 จำ�นวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการกับประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนานาชาติ

≥ 5 โครงการ

6 โครงการ

2. 1. 1. 4 จำ�นวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
2. 1. 1. 5 จำ�นวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติหรือ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

2. 1. 3. 3 จำ�นวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

บาท

หมายเหตุ : *ใช้งบประมาณโครงการรวม ่ไม่ได้หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของ อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำ�งานวิจัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (http://web.agri.cmu.ac.th/qa/pa)
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั ตามระบบ CMU-QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ผลการดำ�เนินงาน
ตััวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

ข้อ 1-7

ดำ�เนินการข้อ 1-7

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)

ข้อ 1-6

ดำ�เนินการข้อ 1-6

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. 5) งานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน)
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ 4.5 (สมศ. 6) งานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ที่ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์
(ปีปฏิทิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. 7) ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

65%

25%

3%

64,067,662.62

คะแนน
= บรรลุ
การประเมิน
× = ไม่บรรลุ

√

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ)
ต่อจำ�นวนอาจารย์ประจำ �และนักวิจัย 550,000
ประจำ� (ปีการศึกษา)

บรรลุเป้าหมาย

√

√

5.00

5.00

928,516.85

√

5.00

76.09%

√

5.00

26.09%

√

5.00

7.97%

√

3.99

69
52.50
69
18
69
5.5
69

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
หมายเหตุ : ข้อมูลจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://web.agri.cmu.ac.th/qa)
ผลการประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ มช. รวม 38 ตัวบ่งชี้ (CMU-QA) ได้รับคะแนน 4.64 คะแนน
(เต็ม 5) อยู่ในระดับ ดีมาก

4.83
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งานวิเทศสัมพันธ์
สถาบัน/องค์กรต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ จำ�นวน 2 สถาบัน

ลำ�ดับ

ประเทศ

1

โปแลนด์

2

ญี่ปุ่น

ชื่อสถาบัน/องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

Maria Curie-Sklodowska
University

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

9 มกราคม 2557 8 มกราคม 2562

Kyushu University

คณะเกษตรศาสตร์

28 กรกฎาคม 2557 27 กรกฎาคม 2562

โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ จำ�นวน 10 โครงการ

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานโยบาย
การเกษตรสำ�หรับระบบฟาร์มที่มีข้าว
เป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม
2557)

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

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

แหล่งทุน
Australian Centre
for International
Agriculture
Research (ACIAR)

100 รายงานประจำ�ปี 2557
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

2

โครงการวิจัย เรื่อง Companion
CIRAD (ฝรั่งเศส)
Modeling at Sub-Basin Scale
Project
(1 มกราคม 2555 - 30 เมษายน 2557)

ดร.พนมศักดิ์
พรหมบุรมย์

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

3

โครงการวิจัย เรื่อง Apis cerana
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
Beekeeping for Disease Resistance (สาธารณรัฐเกาหลี)
and High Yield Products
(1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2557)

ผศ.พิชัย คงพิทักษ์

รัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลี

4

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

Challenge Program on ดร.พนมศักดิ์
Water and Food (CPWF) พรหมบุรมย์
(ศรีลังกา)

Challenge
Program on
Water and Food
(CPWF)

(1 มิถนุ ายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
5

โครงการวิจัย เรื่อง The Agricultural
Learning Exchange for Asian
Regional Networking (AgLEARN)
(1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถนุ ายน 2559)

6

Thai Sakura Planting Project
(สิงหาคม 2556 - มีนาคม 2558)

7

โครงการสัมมนาความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างไทย-เยอรมันเรื่อง
การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่าง
นักวิจัยไทย – เยอรมัน (Collaborative
Research Project Development
between Thai-German Researchers)
(25 พฤศจิกายน 2556 - 28
พฤศจิกายน 2556 )

Asia Institute of
Technology (AIT)

อ.ดร.จุฑาทิพย์
เฉลิมผล

US Agency for
International
Development
(USAID) และ
Asia Institute of
Technology (AIT)

Kinki University
(ญี่ปุ่น)

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

Resona
Foundation

The University of
Hohenheim
(สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี)

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และ
DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

(สหรัฐอเมริกา)
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

8

การประชุม German Alumni Summer University of Göttingen งานบริหารงานวิจัย
School
และ the International
และวิเทศสัมพันธ์
(16 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2557) German Alumni Summer
School
(สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี)

DAAD

9

โครงการวิจัย เรื่อง เชื้อราเอคโตไม
Mie University
คอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ (ญี่ป่นุ )
ร่วมกันบนสนสองใบในภาคเหนือของ
ประเทศไทย (Ectomycorrhizal fungi
and their associated bacteria on
Pinus merkusii in Northern
(16 มีนาคม 2557 - 23 มีนาคม 2557)

อ.ดร.ปิลันธนา
ฐาปนพงษ์วรกุล

Grant-in-Aid for
Scientific
Research (A)
และ Japan
Society for the
Promotion of
Science (JSPS)

10

การประชุม R4D Platform Inception The World Vegetable
Meeting for Northern Thailand, Nan Center (AVRDC)
(14 มิถุนายน 2557 - 16 มิถุนายน
(ไต้หวัน)
2557)

Dr. Wolfram Spreer The World
Vegetable
Center (AVRDC)

หลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ จำ�นวน 3 หลักสูตร

ลำ�ดับ
1

ชื่อหลักสูตร
Joint Degree Program
(ระดับการศึกษา ป.โท)

ว/ด/ป ที่สภา
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา
หมายเหตุ
เชียงใหม่
ให้ความเห็นชอบ
Sustainable Agriculture 8 เมษายน 2551 ร่วมกับมหาวิทยาลัยโฮ
เฮนฮามย์ (University of
and Integrated
Hohenheim) สหพันธ์
Watershed Management
สาธารณรัฐเยอรมนี
Program (SAIWAM)

2

Double Degree Program
(ระดับการศึกษา ป.เอก)

Agriculture and Bioresource

10 ธันวาคม 2554

ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นิกาตะ (Niigata
University) ประเทศญีป่ นุ่

3

Double Degree Program
(ระดับการศึกษา ป.โท)

Agriculture

21 พฤศจิกายน
2555

ร่วมกับมหาวิทยาลัย
คากาว่า (Kagawa
University) ประเทศญีป่ นุ่

102 รายงานประจำ�ปี 2557
แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จำ�นวน 5 แหล่งทุน
จำ�นวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา

Thai Sakura Planting Project

จำ�นวนเงิน
(บาท)
231,760

Kinki University, Japan

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10

109,350

6

3

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และ DFG

โครงการสัมมนาความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างไทย-เยอรมัน เรื่อง การ
พัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัย
ไทย – เยอรมัน

131,900

24

4

Japan Society for the
Promotion of Science
(JSPS)

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

1,136,456

3

5

Grant-in-Aid for Scientific
Ectomycorrhizal fungi and their
associated bacteria on Pinus
Research (A), Japan
Society for the Promotion of merkusii in Northern Thailand
Science (JSPS)

19,699

3

ลำ�ดับ

ชื่อแหล่งทุน

1

Resona Foundation, Japan

2

ชื่อโครงการฯ ที่สนับสนุน

10
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โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จำ�นวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อแหล่งทุน

จำ�นวนเงิน จำ�นวนอาจารย์/
(บาท)
นักวิจัย/นักศึกษา
40,000
5

1

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้น
ครั้งที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น

กองทุนพัฒนานักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

German Alumni Summer School

DAAD

-

50

3

หลักสูตรพิเศษระยะสั้นสำ�หรับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยคินกิ ครั้งที่ 10

Kinki University

-

6

4

Student Exchange Support Program
JASSO
(Short-stay program in Japan) at Kagawa
University

-

1

5

Thai-Italian Conference on Food and
Agriculture for Sustainable Upland
Development

200,000

30

เงินรายได้คณะ
เกษตรศาสตร์ และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

104 รายงานประจำ�ปี 2557
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติที่มาดูงาน ปฏิบัติงาน ประชุม ฝึกอบรม หรือศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 157 คน

1

16 ตุลาคม 2556

National Chung Hsing University

ไต้หวัน

จำ�นวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
4

2

22 ตุลาคม 2556

Universiti Putra Malaysia

มาเลเซีย

1

3

25 - 28 พฤศจิกายน University of Hohenheim
2556

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

10

4

1 - 5 ธันวาคม 2556 Free University of Bozen-Bolzano

อิตาลี

5

5

18 - 21 ธันวาคม
2556

National Chung Hsing University และ
U. of California, Davis

ไต้หวัน และ
สหรัฐอเมริกา

4

6

21 มกราคม 2557

Konkuk University

สาธารณรัฐเกาหลี

1

7

10 - 21 กุมภาพันธ์ Washington State University (WSU),
สหรัฐอเมริกา และ
2557 หลักสูตร
International Consortium for Agricultural ประเทศในอาเซียน
(Crop Simulation Systems Application,
Modeling and
Impacts of Climate
Change on
Agricultural
Production
Systems : A
Training Program
on DSSAT)

12

8

17 กุมภาพันธ์ 2557 Kagawa University

ญี่ปุ่น

1

9

2 - 31 มีนาคม 2557 Kinki University (10th Intensive Course
Program)

ญี่ปุ่น

6

10

12 มีนาคม 2557

University of Hohenheim

สหพันธ์สาธารณัฐ
เยอรมนี

1

11

16 - 24 มีนาคม
2557

Gottingen University

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

20

ลำ�ดับ

ระยะเวลา

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่มา

ประเทศ
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ลำ�ดับ

ระยะเวลา

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่มา

ประเทศ
เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง และ
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น

จำ�นวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
3

12

18 มีนาคม 2557

University of Hong Kong และ University
Gadjah Mada

13

20 มีนาคม 2557

Meiji University

14

25 มีนาคม 2557

University of Hohenheim และ University สหพันธ์สาธารณรัฐ
of Gottingen
เยอรมนี

2

15

31 มีนาคม 2557

Kinki University

ญี่ปุ่น

1

16

มีนาคม - ธันวาคม
2557

University of Hohenheim

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

4

17

4 เมษายน 2557

4

18

28 เมษายน 2557

PIFD และ Learning Innovation Division,
ปากีสถาน
HEC
Hunan University
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

19
20

19 - 26 พฤษภาคม Murdoch University
2557
6 มิถนุ ายน 2557
University of Philippines Los Banos

21

4 กรกฎาคม 2557

22

9 กรกฎาคม 2557

23

15 กรกฎาคม 2557 National Chung Hsing University และ
National Pingtung University of Science
and Technology

24

20 - 23 กรกฎาคม
2557

25

22 กรกฎาคม 2557 Yamagata University

2

6

ออสเตรเลีย

1

ฟิลิปปินส์

3

National University Corporation
Kagawa University

ญี่ปุ่น

1

National Chung Hsing University

ไต้หวัน

15

ไต้หวัน

5

สหรัฐอเมริกา

5

ญี่ปุ่น

5

Oklahoma State University

106 รายงานประจำ�ปี 2557

ลำ�ดับ

ระยะเวลา

26

26 - 28 กรกฎาคม
2557

Kyushu University

ญี่ปุ่น

จำ�นวนอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา
2

27

13 - 20 สิงหาคม
2557

Kinki University

ญี่ปุ่น

1

28

14 สิงหาคม - 10
ตุลาคม 2557

University of Hohenheim

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

1

29

15 สิงหาคม 2557

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

2

30

20 สิงหาคม - 30
กันยายน 2557

Kyushu University

ญี่ปุ่น

1

31

21 สิงหาคม 2557

University Putra Malaysia

มาเลเซีย

20

32

28 สิงหาคม 2557

Shinshu University

ญี่ปุ่น

2

33

2 กันยายน 2557

Kyoto University

ญี่ปุ่น

5

34

12 กันยายน 2557

Former lecturer at The University of
Hohenheim

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

1

ชื่อสถาบัน/องค์กรที่มา

ประเทศ
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โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ จำ�นวน 1 โครงการ

การฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสำ�นักงาน (English for Office Work) ในหัวข้อ “หลักการเขียน
และการใช้ภาษาในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข้ อ งกั บ หนั ง สื อ ราชการให้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นและ
การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง วิทยากรโดย คุณภูษิตา จันทิมา ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 30 คน

บุคลากรที่ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จำ�นวน 9 คน
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้เสนอ

เรื่องที่เสนอ

1

อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ

นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
โครงการ Sakura Project

2

อ.ดร.จุฑาทิพย์
เฉลิมผล

นำ�เสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมนานาชาติเกียวโต
ในหัวข้อเรื่อง Adoption
of Improved Varieties
of Vegetable Crop in
Chiang Mai Province,
Northern Thailand

สถาบัน/ประเทศ
แหล่งทุน
ที่ไปนำ�เสนอ
8 - 19
ญี่ปุ่น
งบประมาณเงินรายได้
ตุลาคม 2556
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำ�ปี 2557
ระยะเวลา

18 - 22
ญี่ปุ่น
ตุลาคม 2556

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร

108 รายงานประจำ�ปี 2557

ลำ�ดับ

รายชื่อผู้เสนอ

เรื่องที่เสนอ

สถาบัน/ประเทศ
แหล่งทุน
ที่ไปนำ�เสนอ
26 - 30
Kinki University Resona Foundation
ตุลาคม 2556 (ญี่ปุ่น)
ระยะเวลา

3

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช Thai Sakura Planting
Project: The Outcome
and Future

4

ผศ.ดร.อังสนา
อัครพิศาล

เสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ในการ
ประชุม 19th Australasian
Plant Pathology Conference

5

ดร.พนมศักดิ์
พรหมมบุรมย์

นำ�เสนอผลงานวิจัย
2-7
เอธิโอเปีย
โครงการ CPWF RIU-PN25 ธันวาคม 2556
ภายใต้แผนการดำ�เนินงาน
โดย CGIAR Challenge
Program on WATER &
FOOD

โครงการวิจัย CPWF

6

ดร.พนมศักดิ์
พรหมมบุรมย์

นำ�เสนอผลงานความ
12 - 13
สหราชอาณาจักร
ก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ธันวาคม 2556
วิจัยและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักวิจัยร่วม
ในโครงการวิจัย CPWF
RIU-PN25, CPWF MK 18
ภายใต้แผนการดำ�เนินงาน
โดย CGIAR Challenge
Program on WATER
& FOOD on WATER &
FOOD (CPWF)

โครงการCGIAR
Challenge Program
on WATER & FOOD
on WATER & FOOD
(CPWF)

7

ศ.ดร.อรรถชัย
จินตะเวช

นำ�เสนอผลงานและร่วม
ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ : Decision
Support System for
Agricultural and Natural
Resources under VIC

กรมการข้าวและ
สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

25 - 28
พฤศจิกายน
2556

นิวซีแลนด์

15 - 18
เวียดนาม
มกราคม 2557

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี 2557 109

ลำ�ดับ รายชื่อผู้เสนอ
8

ผศ.ดร.ดรุณี
นาพรหม

เรื่องที่เสนอ

ระยะเวลา

Effects of plants growth
regulators on fruit
growth, fruit maturity and
fruit quality of longan

22 – 24
กรกฎาคม
2557

สถาบัน/ประเทศ
ที่ไปนำ�เสนอ
ที่ประชุมนานาชาติ
2014 International
Conference on Life
Science & Biological
Engineering
(ญี่ปุ่น)

9

อ.ดร.ศิวาพร
ธรรมดี

Cucumber Seed Priming

20 – 29
The 5th Good
สิงหาคม 2557 Practice (GP)
Program ณ Niigata
University
(ญี่ปุ่น)

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำ�ปี 2557
แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการงบเจรจาธุรกิจ
เงินรายได้
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำ�ปี 2557
แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการงบเจรจาธุรกิจ

งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม วิจัย นำ�เสนอผลงาน
ณ ต่างประเทศ จำ�นวน 312,801.33 บาท
ลำ�ดับ

ชื่อ – สกุล

เรื่อง

ชื่อสถาบัน/
ประเทศที่ไป
Kinki University
(ญี่ปุ่น)

งบประมาณ
ที่สนับสนุน
40,000

21 พฤษภาคม –
3 มิถุนายน 2557

Kinki University
(ญี่ปุ่น)

10,000

21 พฤษภาคม –
3 มิถุนายน 2557

Kinki University
(ญี่ปุ่น)

10,000

ระยะเวลา

1

อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ โครงการศึกษาดูงาน
21 พฤษภาคม –
ระยะสั้นของนักศึกษา
3 มิถุนายน 2557
ที่ทำ�หน้าที่เป็นคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตร
พิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10

2

นายพฤกษ์ ล้อมวนวงศ์ โครงการศึกษาดูงาน
ระยะสั้นของนักศึกษา
ที่ทำ�หน้าที่เป็นคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตร
พิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10
น.ส. สาริดา พรหมศรี โครงการศึกษาดูงาน
ระยะสั้นของนักศึกษา
ที่ทำ�หน้าที่เป็นคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตร
พิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10

3

110 รายงานประจำ�ปี 2557

ลำ�ดับ

ชื่อ – สกุล

เรื่อง

4

น.ส. จารุชา
เพ็ชราวรรณ

โครงการศึกษาดูงาน
ระยะสั้นของนักศึกษา
ที่ทำ�หน้าที่เป็นคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตร
พิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10

5

นายพงศธร สีเหลือง

6

อ.ดร.ฉันทลักษณ์
ติยายน

โครงการศึกษาดูงาน
ระยะสั้นของนักศึกษา
ที่ทำ�หน้าที่เป็นคู่มิตร
(Buddy) ภายใต้หลักสูตร
พิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10
ฝึกอบรมระยะสั้น
Demonstration and
Promotion of Vegetables New Varieties and
Technologies

7

น.ส. จุฬารัตน์ หน่อแก้ว ศึกษาดูงานภายใต้
โครงการเปิดโลกทัศน์
ผู้นำ�นักศึกษา

8

น.ส. วรัทยา ปิวศิลป์

ศึกษาดูงานภายใต้
โครงการเปิดโลกทัศน์
ผู้นำ�นักศึกษา

9

นายกันตพงศ์
จันทร์อินทร์

ศึกษาดูงานภายใต้
โครงการเปิดโลกทัศน์
ผู้นำ�นักศึกษา

ชื่อสถาบัน/
ประเทศที่ไป
21 พฤษภาคม – Kinki University
3 มิถุนายน 2557 (ญี่ปุ่น)
ระยะเวลา

งบประมาณ
ที่สนับสนุน
10,000

21 พฤษภาคม – Kinki University
3 มิถุนายน 2557 (ญี่ปุ่น)

10,000

26 พฤษภาคม
– 14 มิถุนายน
2557

ณ เมือง Hefel มณฑล
Anhui
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

26,025

16 - 19
CP Malaysia Food
กรกฎาคม 2557 Processing Plant,
Universiti Putra Malaysia
และ Malaysian
Agriculture Research
and Development
Institute
(มาเลเซีย)
16 - 19
CP Malaysia Food
กรกฎาคม 2557 Processing Plant,
Universiti Putra Malaysia
และ Malaysian
Agriculture Research
and Development
Institute
(มาเลเซีย)
16 - 19
CP Malaysia Food
กรกฎาคม 2557 Processing Plant,
Universiti Putra Malaysia
และ Malaysian
Agriculture Research
and Development
Institute
(มาเลเซีย)

20,000

20,000

20,000

รายงานประจำ�ปี 2557 111

ลำ�ดับ

ชื่อ – สกุล

เรื่อง

ชื่อสถาบัน/
งบประมาณ
ประเทศที่ไป
ที่สนับสนุน
16 - 19
CP Malaysia Food
20,000
กรกฎาคม 2557 Processing Plant,
Universiti Putra Malaysia
และ Malaysian
Agriculture Research
and Development
Institute
(มาเลเซีย)
ระยะเวลา

10

นายธีรวัฒน์ เต๋มา

ศึกษาดูงานภายใต้
โครงการเปิดโลกทัศน์
ผู้นำ�นักศึกษา

11

ผศ.ดร.ดรุณี
นาพรหม

Effects of plants
growth regulators on
fruit growth, fruit
maturity and fruit
quality of longan

22 – 24
ที่ประชุมนานาชาติ
กรกฎาคม 2557 2014 International
Conference on Life
Science & Biological
Engineering
(ญี่ปุ่น)

12

อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี

อบรมระยะสั้น
Cucumber Seed
Priming

20 – 29 สิงหาคม The 5th Good Practice
2557
(GP) Program
ณ Niigata University
(ญี่ปุ่น)

13

น.ส. ตัสนีม หะซัน

ฝึกงานภายใต้โครงการ 20 - 29 สิงหาคม Niigata University
พัฒนาศักยภาพการเรียน 2557
(ญี่ปุ่น)
รู้ของตนเองในโลกกว้าง

30,000

14

นายวุฒิพงศ์ ปัญโญ

ฝึกงานภายใต้โครงการ 20 - 29 สิงหาคม Niigata University
พัฒนาศักยภาพการเรียน 2557
(ญี่ปุ่น)
รู้ของตนเองในโลกกว้าง

30,000

40,000

26,776.33

ภาคผนวก

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อำ�นวยการผลิต
นางลาลิตยา นุ่มมีศรี

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ควบคุมการผลิต
นางลาลิตยา นุ่มมีศรี

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ผลิต
นายมานพ เปี้ยพรรณ์
ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล
นางสาวภูษิตา จันทิมา
นายทวี จันทรมูล
นางสาวอรณิชาณ์ ปารมี
นางสาวภัทราพร จีนโน
หน่วยผลิต:
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2557
โทร. 053-944090-91, โทรสาร. 053-944090 ต่อ 16 http://web.agri.cmu.ac.th/rdunit

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2557
โทร. 053-944090-91 โทรสาร. 053-944090 http://web.agri.cmu.ac.th/rdunit

