⌫ 
  

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทร. 053-944089-92 โทรสาร. 053-225221




 ⌫
   


งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเชี ย งใหม มี หน า ที่ ใ นการให บริ ก ารงานเกี่ ยวกั บ
การวิจัย เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป 2548 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ได ใ ห บ ริ ก ารกิ จ กรรมวิ จั ย ต า ง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร จึ ง ได ร วบรวมผลการ
ดํ า เนิ น งานในช ว งเวลา 1 ตุ ล าคม 2547 – 30 กั น ยายน 2548 เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และประกอบการวางแผนการ
ดําเนินงานดานการบริหารงานวิจัยตอไป
รายงานฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได ด ว ยความร ว มมื อ เป น อย า งดี จ ากบุ ค ลากรของ
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ หนวยงานฯ หวังวาจะเกิดประโยชนกับผูสนใจ และผูใช
ขอมูลบางไมมากก็นอย

(นางสาววิไลพร ธรรมตา)
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ




วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค
โครงสรางงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
โครงสรางการบริหาร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
งานวิจัย
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2548
- รายไดจากโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2548
- โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหม
- โครงการวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินการ
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
- การนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
- โครงการวิจัยที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
- นักวิจัยและนักวิชาการไดรับรางวัล
- นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
- ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารเกษตร ป 2548
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33
34
37
38
46



วิเทศสัมพันธ
- ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
53
- โครงสรางและพันธกิจภายใตการดําเนินงานของศูนยฯ
54
- เครือขายผูใชบริการ
55
- ผลดําเนินงานของศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
56
- เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน
60
ในตางประเทศ
คณะผูบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
62
บุคลากรงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
63
ภาคผนวก
- ประกาศคณะเกษตรศาสตร มช. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บริหารทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ 2544
- ประกาศคณะเกษตรศาสตร มช. เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณเงินรายไดโครงการวิจัย หมวดเงิน
เพิ่มพิเศษ ดอกผล และเงินรายไดอื่น ๆ ที่เกิดจากโครงการวิจัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การบริหารและจัดการ
งานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
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วิวิสสัยัยทัทัศศนน
“คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษา ในระดับ
นานาชาติทางดานการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความเขมแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”

พัพันนธกิ
ธกิจจ
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเพื่อกําหนดนโยบายดานการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชน
ตอการศึกษา และสังคม

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
1. พัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทั้งในดานวิจัยพื้นฐานและประยุกต
2. พัฒนาคณะเกษตรศาสตรสูความเปนนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยใหการ
ศึกษาวิจัย และรวมพัฒนากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตรเพื่อการพัฒนางานวิชาการ
งานวิจัย และการบริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพสูง
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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ มีหนาที่ในการใหบริการงานดานการวิจัย และ
ความรวมมือตางประเทศ ใหกับ คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลและ
องคกรภายนอกที่เกี่ยวของ สนับสนุนงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
ก. บริการวิจัย ประกอบดวย
- หนวยบริการงานวิจัย
- หนวยพัฒนางานวิจัย
- หนวยสงเสริมสนับสนุนนักวิจัย
- หนวยจัดทําวารสารเกษตร
ข. วิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
- ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
- งานวิเทศสัมพันธและฐานขอมูล
- งานเครือขายความรวมมือ
- งานทุนและหลักสูตรนานาชาติ
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โครงสร
โครงสราางงานวิ
งงานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ
คณะเกษตรศาสตร
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

บริการวิจัย

หนวยบริการงานวิจยั
ธุรการ /ประสาน
งานวิจัย
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศการวิจยั
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการวิจัย
งานบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

วิเทศสัมพันธ

หนวยพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาหนวย
วิจยั /โครงการวิจัย
การพัฒนา
บุคลากรวิจัย
จัดหาอุปกรณ,
เครื่องมือ เพื่อ
การวิจัย

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย
พัฒนาโครงการวิจยั
ทุกสาขาวิชา
พัฒนาบุคลากรสูการ
เปนนักวิจยั

ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

หนวยจัดทํา
วารสาร
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โครงสร
โครงสราางการบริ
งการบริหหาร
าร งานวิ
งานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ
คณบดี
รศ.ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

วิเทศสัมพันธ : ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

บริการวิจัย
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
รองคณบดีฝายวิจยั
วิไลพร ธรรมตา
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

หนวยบริการงานวิจัย
ธุรการ /ประสานงานวิจยั
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
(มานพ เปยพรรณ)
บริการขอมูลวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
(นิตยา วงศไชย)
เงินรายไดโครงการวิจยั
(สายฝน วงศสุวรรณ)
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
งานบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
(นพวรรณ นุบุญมา)



หนวยพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาหนวย
วิจยั /โครงการวิจัย
(รองคณบดี/
วิไลพร ธรรมตา)
การพัฒนาบุคลากร
วิจยั
(นพวรรณ นุบุญมา)
จัดการอุปกรณ,
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
(รองคณบดี/
วิไลพร ธรรมตา)

อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ
ภูษิตา บุญมี

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย
พัฒนาโครงการวิจัย
ทุกสาขาวิชา
พัฒนาบุคลากรสูการ
เปนนักวิจัย
(วิไลพร ธรรมตา)
(นพวรรณ นุบุญมา)

หนวยจัดทําวารสารเกษตร
(นพวรรณ นุบุญมา)

งานวิจัย
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ประจํ
ประจําาปป 2548
2548
ในป 2548 คณะเกษตรศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ
เพื่อดําเนินการวิจัย จํานวน 147 โครงการ วงเงินงบประมาณ 71 ลานบาท
จําแนกตามแหลงทุน **
แหลงทุน
ทุนวิจยั มหาวิทยาลัย
ทุนวิจยั งบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจยั งบประมาณแผนดิน
ทุนวิจยั จากแหลงทุนในประเทศอืน่ ๆ *
ทุนวิจยั ตางประเทศ
ทุนวิจยั เอกชน
รวม
*เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
** ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549

จํานวน
โครงการ
12
6
27
85
16
1
147

งบประมาณ
(ลานบาท)
2.19
0.48
7.48
43.48
17.21
0.16
71

รอยละ
(งบประมาณ)
3.08
0.68
10.54
61.24
24.24
0.22
100.00

จําแนกตามแหลงทุน (งบประมาณ)
ทุนวิจัยเงินรายได
คณะฯ ภาควิชา 0.48
ลานบาท (0.68%)
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
2.19 ลานบาท ( 3.08%)
ทุนวิจัยเอกชน
0.16 ลานบาท (0.22%)

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผนดินอื่น ๆ
7.48 ลานบาท (10.54%)

ทุนวิจัยจากแหลง
ทุนในประเทศ
อื่น ๆ*
43.48 ลานบาท

ทุนวิจัยตางประเทศ
17.21 ลานบาท (24.24%)
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ 2546 -2548
83.00 ลานบาท

45

64.91 ลานบาท

40

งบประมาณ (ลานบาท)**

35

43.48

39.26

71.00 ลานบาท

31.88

30
25
18.83

20

18.82
17.21

16.90
15
10
5
0

9.41

7.48
4.63

3.56
0.73

3.14

2.91

0.50
12546

0.25

2547
2

ปงบประมาณ
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน
ทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ *
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน

*เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
** ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549



0.48

2548
3

0.61
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่ดําเนินการ
ภาควิชา/หนวยงาน
กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชไร
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
สถานีวิจยั และศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ศูนยวิจัยเพือ่ เพิ่มผลผลิตทางเกษตร
รวม

สถานีวิจัยและศูนยฯ
0.32 ลานบาท (0.45%)

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มฯ
10.82 ลานบาท (15.24%)

จํานวน
โครงการ
6
21
21
31
11
6
10
20
7
1
13
147

งบประมาณ
(ลานบาท)
1.07
6.78
20.15
10.14
5.08
4.57
2.91
8.56
0.6
0.32
10.82
71

กีฏวิทยา
1.07 ลานบาท ( 1.51%)

รอยละ
(งบประมาณ)
1.51
9.55
28.38
14.28
7.15
6.44
4.10
12.06
0.84
0.45
15.24
100.00

ปฐพีศาสตรฯ
6.78 ลานบาท (9.55%)

ศูนยวิจัยและฝกอบรมฯ
0.6 ลานบาท (0.84%)

พืชไร
20.15 ลานบาท
(28.38%)

สัตวศาสตร
8.56 ลานบาท (12.06%)
สงเสริมและเผยแพรฯ
2.91 ลานบาท (4.10%)
เศรษฐศาสตรเ กษตร
4.57 ลานบาท (6.44%)

โรคพืช
5.08 ลานบาท (7.15%)

พืชสวน
10.14 ลานบาท (14.28%)
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รายได
รายไดจจากโครงการวิ
ากโครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 2548
2548
ในปงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรายได
จากโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 2,760,145.46 บาท
ภาควิชา/หนวยงาน
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาสัตวศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวจิ ยั และฝกอบรมที่สูง
ศูนยวจิ ยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

Overhead
Charge*
732,664.46
54,198.00
113,979.20
7,720.47
74,815.62
41,012.21
5,367.00
22,860.00
3,000.00
67,148.00
135,496.00

หมวดพิเศษ
พิเศษ ก.**
พิเศษ ข.***
369,753.25
53,655.00
97,523.00
353,524.50
185,595.50
167,410
141,103.42
13,265.00
120,054.83

รวมจํานวนเงินทั้งหมด (บาท)
1,258,260.96
369,753.25
* คาบริหารโครงการ ** คาเสริมสรางความเข็มแข็งทางการวิจัยใหแกสถาบัน
***คาชดเชยเวลานักวิจัย

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
2.43%
ภาควิชาสงเสริมฯ
0.59%
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
5.94%

1,132,131.25

1,102,417.71
107,853.00
211,502.20
7,720.47
428,340.12
226,607.71
172,777.00
163,963.42
16,265.00
67,148.00
255,550.83
2,760,145.46

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตฯ
9.26%

คณะเกษตรศาสตร
39.94%

ภาควิชาโรคพืช
6.26%
ภาควิชาพืชสวน
8.21%
ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร
15.52%



รวม (บาท)

ภาควิชาพืชไร
3.91%
ภาควิชากีฏวิทยา
0.28%

ภาควิชาสัตวศาสตร
7.66%
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 2548
2548**
โครงการ
โครงการวิจัยใหมที่ไดรับอนุมัติ
โครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ
โครงการวิจัยทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ
รวม

จํานวนโครงการ
53
24
70
147

* ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549

โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยทีที่ไ่ไดดรรับับอนุ
อนุมมัตัติใหม
ิใหม
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคเรื่องการเกษตรที่สูงในเขต GMS: โดย
แนวทางเชิงระบบเพื่อเชื่อมโยงที่สูงและที่ราบลุมในจีน สปป. ลาว ไทย
กัมพูชา และเวียดนาม หัวหนาโครงการ รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
2. Economics and Livelihood Component of Comparative Analysis of
Market and Resource Access of the Poor in Upland zones of the
Greater Mekong Region หัวหนาโครงการ รศ.ดร. เบญจพรรณ
เอกะสิงห
3. Extracts of cultured insect fungi as biopesticides : in vivo assays.
หัวหนาโครงการ Pattcia Watts โดยมี รศ.ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
รวมวิจัย
4. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่เหมาะสมกับพืชตระกูลถั่วที่ใช
ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น และพื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ ป ลู ก เป น พื ช ผั ก บนที่ สู ง และ
การศึ ก ษาการปลดปล อ ยไนโตรเจนจากพื ช ตระกู ล ถั่ ว ภายหลั ง การ
ไถกลบ หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ
5. การคัดเลือกพันธุมะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ หัวหนาโครงการ ผศ.ดร สุรินทร นิลสําราญจิต


น⌫   12

6. การจัดระดับผลกระทบของพรรณไมที่มีตอดินและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การยอยสลายของซากใบไมที่มีตอระดับความเปนกรด-ดางและสภาวะ
ธาตุอาหารในดิน หัวหนาโครงการ รศ.ดร. สุนทร คํายอง
7. การจํ า แนกพัน ธุ ลําไยโดยใชล ายพิ มพดี เ อ็นเอ หั วหน า โครงการ
รศ. เกศิณี ระมิงควงศ
8. การประเมินชะลางพังทะลายของดินในระบบเกษตรที่สูง (ภายใตชุด
โครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่สูงเพื่อ
การเกษตรอยางยั่งยืน) หัวหนาโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ
9. การประยุกตใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ทองทุงไทย) ในระดับ
อบต. หัวหนาโครงการ รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
10. การปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพผลในการผลิ ต ไม ผ ลเขตร อ นและเขตกึ่ ง ร อ น :
กรณี ศึ ก ษาการผลิ ต ลําไย ลิ้ นจี่ และมะม วง นอกฤดู ระยะที่ ส อง
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
11. การปลู ก ทดสอบพั น ธุ แ ละผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ถั่ ว แดงหลวงสายพั น ธุ ดี
หัวหนาโครงการ รศ. สุทัศน จุลศรีไกวัล
12. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอฮอรโมนโปรเจสเตอโรน สําหรับ
วิเคราะหปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบพันธุโคในระดับฟารม หัวหนาโครงการ รศ. เพทาย พงษเพียจันทร
13. การพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษในโรงตาขายกันแมลง หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. ชาตรี
สิทธิกุล
14. การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสุกรดอย หัวหนาโครงการ รศ.ดร. สุชน
ตั้งทวีวิพัฒน
15. การพัฒนาความรวมมือเพื่อสนับสนุนการปลูกหญาเปนอาชีพทางเลือก
ของเกษตรในจังหวัดลําพูน หัวหนาโครงการ รศ.ดร. พิชิต ธานี
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16. การพัฒนาเทคนิคการผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง หัวหนาโครงการ
ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
17. การพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบติดตามและประเมินผลดานการวิจัย
หัวหนาโครงการ รศ.ดร. วันชัย เอกดีมามูล โดยมี รศ.ดร. ประสาทพร
สมิตะมาน รวมวิจัย
18. การพัฒนาอยางครบวงจรการผลิตน้ํามันหอมระเหยและสารใหกลิ่น
หอมจากพืชสมุนไพรเมืองหนาว หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา
สรวมศิริ
19. การพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลงชนิดถูกตัวตาย
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
20. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตร
น้ําฝนอยางยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน ระยะที่ 2 (ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง "
Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas
of South East Asia") หัวหนาโครงการ รศ.ดร. มัตติกา พนมธรนิจกุล
21. การวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum
spp. จากการวิเคราะหลําดับเบส หัวหนาโครงการ อ.ดร. สรัญยา
ณ ลําปาง
22. การวิเคราะหวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระสาขาวิชาสงเสริม
การเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป พ.ศ 2534
– 2547 หัวหนาโครงการ นายณรงคเดช ไชยประเสริฐ
23. การสรางตราสินคาสําหรับผลไมเพื่อสนับสนุนการสงออกผลไมของ
ประเทศไทย : สวนการศึกษาลายพิมพลายดีเอ็นเอไมผลที่มีลักษณะโดดเดน
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
24. คุ ณ ภาพซากและเนื้ อ ของไก แ ม ฮ อ งสอน ไก ชี้ ฟ า และไก ฟ า หลวง
สําหรับผลิตเพื่อการพาณิชย หัวหนาโครงการ รศ.ดร. สัญชัย จุตรสิทธา
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25. โครงการความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าส ง เสริ ม และเผยแพร
การเกษตรตอการใหบริการดานงานธุรการ หัวหนาโครงการ นางศิริพร
เลาหกุล
26. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเครือขายและระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของเครือขายวิจัยภาคเหนือตอนบน หัวหนาโครงการ
รศ. เพทาย พงษเพียจันทร
27. โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษในโรงตาขายกันแมลง (ระยะที่ 2) หัวหนาโครงการ
รศ.ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช
28. โครงการพัฒนาระบบชวยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุมน้ํา (กลุมเศรษฐกิจสังคม) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ
เอกะสิงห
29. โครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ํามันและพัฒนารูปแบบ
การผลิ ต พลั ง งานจากพื ช ครบวงจรในพื้ น ที่ ตั ว อย า งเขตภาคเหนื อ
หัวหนาโครงการ รศ.ดร. พรชัย เหลืองอาภาพงศ
30. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการเครือขายความ
ร ว มมื อ ในการพั ฒ นาเกษตรที่ สู ง ระดั บ นานาชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
31. โครงการสํ า รวจข อ มู ล แหล ง จํ า หน า ยสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในพื้ น ที่
ภาคเหนือ หัวหนาโครงการ นายดนุวัติ เพ็งอน โดยมี ผศ.ดร. จิราพร
ตยุติวุฒิกุล รวมวิจัย
32. โครงการเสริ ม สร า งความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เพื่ อ เศรษฐกิ จฐานราก
(เครือขายวิจัยภาคเหนือตอนบน) หัวหนาโครงการ รศ. เพทาย พงษเพียจันทร
33. โครงการอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่โครงการหลวง หัวหนาโครงการ
รศ. สิทธิพร สุขเกษม
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34. โครงการฐานข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจการแก ไ ข
ปญหาความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแมฮองสอน
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
35. ฐานข อมู ลอุ ตุนิ ยมวิทยาในพื้นที่โครงการหลวง (2548) หั วหน า
โครงการ รศ. สิทธิพร สุขเกษม
36. เทคโนโลยีการผลิตดองดึง หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. โสระยา รวมรังสี
37. ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร ล ด อุ ณ ภู มิ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผั ก
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
38. ปาเทียมเมฆกับขอมูลทางนิเวศวิทยาสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หัวหนาโครงการ รศ.ดร. สุนทร คํายอง
39. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
จังหวัดแมฮองสอน หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
40. วิธีการทางชีวโมเลกุ ลเพื่อการจํ าแนกยีนที่ เกี่ย วขอ งกั บโรคไสเ ลื่อ น
ในสุกร หัวหนาโครงการ อ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ
41. ศักยภาพของหญาแฝกในการบําบัดน้ําเสีย หัวหนาโครงการ รศ. จรูญ
สุขเกษม
42. ศู น ย ป ร ะ ส า น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ชุ ม ช น ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 2548 หั ว หน า โครงการ ผศ.ดร.อาวรณ
โอภาสพัฒนกิจ
43. โครงการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินคาเกษตรในพื้นที่
โครงการหลวง หัวหนาโครงการ รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
44. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต พ ร อ พ อ ริ ส หั ว ห น า โ ค ร ง ก า ร
ผศ. พิชัย คงพิทักษ
45. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต น้ํ า ผึ้ ง หั ว หน า โครงการ
ผศ. พิชัย คงพิทักษ
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46. พัฒนาองคกรชาวสวนลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลําไยนอกฤดูที่มีคุณ ภาพ
หัวหนาโครงการ ผศ. พาวิน มะโนชัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล รวมวิจัย
47. โครงการวิ จั ย การใช ป ระโยชน ยิ ป ซั่ ม และเถ า หนั ก ในการเกษตร
หัวหนาโครงการ รศ.ดร สุชาติ จิรพรเจริญ
48. การวิเคราะหคุณสมบัติ Physicochemical ของขาวหอม หัวหนาโครงการ
อ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
49. การลดการใช ส ารเคมี เ กษตรในการปลู ก กุ ห ลาบแบบให เ กษตรกรมี
สวนรวม 2548 (ภายใตโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการ
ใช ส ารเคมี เ กษตรในภาคเหนื อ ของประเทศไทย) หั ว หน า โครงการ
ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
50. การลดการใช ส ารเคมี เ กษตรในพื ช ตะกู ล กะหล่ํ า แบบให เ กษตรกร
มีสวนรวม 2548 (ภายใตโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลด
การใชสารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ
อ.ดร. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
51. เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรในสวน
สมเขียวหวาน (ภายใตโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการ
ใช ส ารเคมี เ กษตรในภาคเหนื อ ของประเทศไทย) หั ว หน า โครงการ
ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ
52. โครงการศึกษาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ป พ.ศ 2548 หัวหนาโครงการ รศ. ดุษฎี ณ ลําปาง
53. การเปลี่ ย นแปลงทางคุ ณ ภาพของน้ํ า ตาลระหว า งการพั ฒ นาเมล็ ด
ขาวโพดหวาน หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. สุนทร บูรณะวิริยะกุล
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โครงการวิ
ในปงงบประมาณ
บประมาณ 2548
2548
โครงการวิจจัยัยทีที่อ่อยูยูรระหว
ะหวาางการดํ
งการดําาเนิ
เนินนการ
การ ในป
1. Boron mobility in crop plants หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจวรรณ
ฤกษเกษม
2. Efficient water use in limestone areas (Thailand) หัวหนาโครงการ
Karl Stahr โดยมี รศ.ถนอม คลอดเพ็ง รวมวิจัย
3. Lateral water flow and pesticides transport in a sloped orchard in
northern Thailand หัวหนาโครงการ Prof. Dr. Thilo Streak โดยมี
ผศ.ดร. สุพจน โตตระกูล รวมวิจัย
4. Nutrient uptake efficiency in rain fed rice หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
5. การจั ด การที่ เ หมาะสมในการผลิ ต กาแฟอราบิ ก า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (ภายใตชุดโครงการฟนฟูและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน)
หัวหนาโครงการ นายประเสริฐ คําออน
6. การจั ด การลุ ม น้ํ า อย า งมี ส ว นร ว ม อํ า เภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
7. การจําแนกความแตกตางของยีนที่ตอบสนองตอสารพิษอะฟลาทอกซิน
ในไก หัวหนาโครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
8. การจําแนกยีนที่ตานทานตอโรคทองรวงในลูกสุกรระยะกอนหยานม
หัวหนาโครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
9. การปกปองปาไม การจัดการลุมน้ําในจังหวัด Nghe An และการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เทือกเขา Troung Son ประเทศเวียดนาม
โดยใชหลักการจาก โครงการวิจัยปาไมและชุมชน หัวหนาโครงการ
อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร



น⌫   18

10. การผลิ ตปุย อิน ทรีย-ชี วภาพเพื่อ เพิ่มธาตุ อ าหารพื ช หั วหน า โครงการ
รศ.ดร.สมพร ชุนหลือชานนท
11. การผลิ ต พื ช ไร ภ ายใต ก ารจัด การแบบอิน ทรี ย
หั วหนา โครงการ
ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ
12. การพัฒนาเครื่องยอยซังขาวโพดสําหรับกลุมเกษตรกร หัวหนาโครงการ
รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปติ
13. การพัฒนาพันธุวานนางคุม (โครงการยอยในโครงการหลัก การพัฒนาพันธุ
ไมดอกพื้นเมืองประเภทหัว) หัวหนาโครงการ อ. พิมพใจ อาภาวัชรุตม
14. การรวบรวมพั น ธุ ห งส เ หิ น ในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ อ งไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หัวหนาโครงการ อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
15. การแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวพันธุปลูก และขาวปา หัวหนาโครงการ
Barbara Schaal (Washington U.) โดยมี ศ.ดร.เบญจวรรณ
ฤกษเกษม รวมวิจัย
16. ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ผ ส ม เ ม ล็ ด พั น ธุ ถั่ ว เ ห ลื อ ง ผั ก ส ด
หัวหนาโครงการ ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ
17. การศึกษาความแตกตางของยีนที่แสดงออกในกลามเนื้อไกไทยพันธุ
เมืองและไกเนื้อสายพันธุทางการคา หัวหนาโครงการ อ.ดร. ศุภมิตร
เมฆฉาย
18. การหาระยะเวลาและน้ําหนักที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื้อและ
ผลิตภัณฑสุกรโอเมกา 3 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
19. การอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก ล ว ยไม ท อ งถิ่ น ภายในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นา
หวยฮองไคร หัวหนาโครงการ อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
20. การอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทองถิ่น หัวหนาโครงการ
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
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21. โครงการความรวมมือในการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุเชื้อรา
ในเขตมรสุม หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ชัยวัฒน โตอนันต
22. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพื ช ไร
(ภาคภาษาอังกฤษ) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี
23. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับทองถิ่น: ทองทุงไทย ระยะ
ที่สอง หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
24. การเพิ่มคุณภาพการสีขาวโดยการใชจุลธาตุ และการศึกษาระบบ
ตนแบบ การกําหนดราคาการซื้อขาวเปลือกโดยพิจารณาจากเปอรเซ็นต
ขาวตนเปนปจจัยรวม หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
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โครงกา
รวิจจัยัยทีที่ด่ดําําเนิ
เนินนการแล
การแลววเสร็
เสร็จจ ในป
ในปงงบประมาณ
บประมาณ 2548
2548
โครงการวิ
1. Genotypic variation in acid tolerance in rice หัวหนาโครงการ
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
2. Identification of sex in immature Mekong Giant Catfish by using
Molecular genetic technique หัวหนาโครงการ อ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
3. Rice quality หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
4. กระบวนการพัฒ นาศักยภาพของเยาวชนใหมีสวนรวมในการพัฒ นา
ชุมชนบานสันคะยอม ต. ปาสัก อ. เมือง จ. ลําพูน (ภายใตศูนยประสาน
งานวิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชนคณะเกษตรศาสตร มช.)
หั วหน า โครงการ
ผศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
5. การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่ผิวใบสตรอเบอรี่เพื่อใชควบคุมโรคใบจุดที่
สําคัญของสตรอเบอรี่ หัวหนาโครงการ อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
6. การคัดเลือกและประเมินสายพันธุ โพรเทีย ลิโคสเปอรมัม ลิวคาเดน
ดรอน แบงเซีย และไมดอกในตระกูลโพราทัย ที่เหมาะสมตอการผลิต
บนที่สูง หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
7. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของสมและฟนฟูสภาพสวนที่
เริ่มทรุดโทรมในภาคเหนือโดยมีการจัดการศัตรูพืช ดิน ปุย และน้ําอยาง
มีประสิทธิภาพ หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
8. การจัดทรงพุมของลําไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม หัวหนา
โครงการ รศ.ดร. ตระกูล ตันสุวรรณ
9. การจัดทําแผนแมบทระยะ 10 ป ของตลาดสินคาเกษตรชุมชนใน
ภาคเหนือตอนบนแบบมีสวนรวม (ภายใตโครงการวิจัยเครือขาย
ภาคเหนือตอนบน) หัวหนาโครงการ รศ.ดร. พิชิต ธานี
10. การปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. โสระยา
รวมรังษี
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11. การจําแนกลักษณะทางพันธุกรรมและความสัมพันธในกลุมประชากร
ของบั่ว (Orseolia oryzae Wood-Mason,Diptera: Cecidomyidae) ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหนาโครงการ รัตติยา ชราพก โดยมี
ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล เปนที่ปรึกษา
12. การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอน และเขตกึ่งรอน :
กรณีศึกษาการผลิตลําไย ลิ้นจี่ และมะมวงนอกฤดู หัวหนาโครงการ
ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
13. การปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว หัวหนาโครงการ อ.ดร.ฉันทนา
สุวรรณธาดา
14. การผลิตไกฟาและนกกระทาทุงเพื่อเปนทางเลือกใหมสําหรับสัตวปก
เศรษฐกิจ หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
15. การผลิตและการทดสอบคุณภาพในภาคสนามของโปรตีเอสโดยรวม
จากเชื้อ Bacillus sp. FAS001และเพนโตแซนเนสโดยรวมจากเชื้อ
Aspergillus sp. FAS128 เพื่อเสริมในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว
หัวหนาโครงการ รศ.พันทิพา พงษเพียจันทร
16. การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย หัวหนาโครงการ รศ.ดร. ตระกูล ตันสุวรรณ
17. การพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ กิจกรรม ฝกงาน กิจกรรม
สโมสรนั ก ศึก ษาและชมรมแบบมี ส วนร ว มเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักศึกษา (ภายใตโครงการวิจัยเครือขายภาคเหนือตอนบน) หัวหนา
โครงการ ผศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
18. การพัฒนาเทคนิค Differential display เพื่อบงชี้การแสดงออกของยีน
หัวหนาโครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
19. การพัฒนาเทคนิคเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงการคาจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง
(ภายใตโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง)
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ


น⌫   22

20. การพัฒ นานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน
ระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ
21. การพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑป อ งกั นกํา จั ด ศั ต รู พืช ทางการเกษตรและชุ ม ชน
(ภายใตโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง)
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ
22. การพัฒนาพันธุกุหลาบ คารเนชั่น และอะกาแพนทัส หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
23. การพั ฒ นาระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพกาแฟเมล็ ด ดิ บ เพื่ อ การผลิ ต
ผลิตภัณฑกาแฟปลอดภัย (ภายใตโครงการวิจัยเครือขายภาคเหนือ
ตอนบน) หัวหนาโครงการ นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
24. การพัฒนาระบบฐานขอมูลดิน ระยะที่ 6 หัวหนาโครงการ อ.ดร.เมธี
เอกะสิงห
25. การพัฒนาระบบดัชนีผลสําเร็จและมาตรฐานบริการชลประทาน หัวหนา
โครงการ รศ.ไพฑูรย รอดวินิจ
26. การพัฒนาสายพันธุ TGMS ในนาขาวพันธุไทย โดยการใชโมเลกุล
เครื่องหมาย หัวหนาโครงการ มล. อโณทัย ชุมสาย โดยมี รศ.ดร.
ประสาทพร สมิตะมาน รวมวิจัย
27. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตร
น้ําฝนอยางยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.มัตติกา
พนมธรนิจกุล
28. การเพิ่มมูลคาของผลสมเขียวหวานและสมสายน้ําผึ้งดวยการพัฒนาสีผิว
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร นิลสําราญจิต
29. การวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง หัวหนาโครงการ สุมินทร สมุทคุปติ์ โดยมี
รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล รวมวิจัย



น⌫   23

30. การยอมรับและแพรกระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ
(โครงการชลประทานแม ล าว จั ง หวั ด เชี ย งรายและจั ง หวั ด พะเยา)
หัวหนาโครงการ ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
31. การรวบรวมพันธุลําไย หัวหนาโครงการ รศ.ดร. ตระกูล ตันสุวรรณ
32. การวิ จั ย และพั ฒ นาน้ํ า ผึ้ ง และกระบวนการผลิ ต น้ํ า ผึ้ ง
(ภายใต
โครงการวิจัยเครือขายภาคเหนือตอนบน) หัวหนาโครงการ ผศ.พิชัย
คงพิทักษ
33. การศึกษาการใชไมยราบในการฟนฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
ที่ เ สื่ อ มสภาพบนที่ สู ง
(ภายใต ชุ ด โครงการฟ น ฟู แ ละการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ท รั พ ยากรบนที่ สู ง เพื่ อ การเกษตรอย า งยั่ ง ยื น )
หัวหนาโครงการ นายวราพงษ บุญมา
34. การศึกษาการผลิตแคงการูพอวและการปรับปรุงพันธุแวกซฟลาวเวอร
หัวหนาโครงการ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย
35. การศึ ก ษาการผลิ ต ซี มิ เ ดี ย มและรองเท า นารี
หั วหน าโครงการ
รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
36. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองในนาขาวในฤดูฝน ผศ.ทรงเชาว
อินสมพันธ
37. การศึกษาทางพันธุกรรมของเชื้อ Colletatrichum spp. ในสมตอการ
ทนทานสารกําจัดเชื้อราชนิดตาง ๆ หัวหนาโครงการ วิโรจน สะสมสิน
โดยมี อ.ดร.สรัญยา ณ ลําปาง เปนที่ปรึกษา
38. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผลของลิ้นจี่บนพื้นที่สูง
(ภายใตชุดโครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบน
ที่สูงเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน) หัวหนาโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ
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39. การศึกษาระบบฟารมเชิงนิเวศน หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
40. การศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรือนปลูกกุหลาบเพื่อการควบคุมโรค
และแมลง (ภายใตโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบสําหรับ
เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อดิศร
กระแสชัย
41. การศึกษาสาเหตุของอาการปลายกิ่งแหงและผลแหงของกาแฟอราบิกา
(ภายใตชุดโครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบน
ที่สูงเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน) หัวหนาโครงการ นางสาวนิธิ ไทยสันทัด
42. การเสริ ม สร า งปรั บ สมดุ ล สารละลายไฟฟ า ในอาหารโปรตี น เพื่ อ ลด
ปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถายของสุกร หัวหนาโครงการ ผศ.ดร. วันดี
ทาตระกูล
43. การให บ ริ ก ารด า นการผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย สํ า หรั บ พื ช ตระกู ล ถั่ ว
หัวหนาโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุง
44. ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง เ ชื้ อ ร า แ ป ง ใ น Subfamily
Phyllactinoiodeae ที่พบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หัวหนา
โครงการ วนิ ต ดา วั ฒ นวรทิ พ ย โดยมี ผศ.ดร.ชั ย วั ฒ น โตอนั น ต
เปนที่ปรึกษา
45. ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสัตวปาในศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หัวหนาโครงการ
อ.ธีระพงษ เสาวภาคย
46. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูก
ขาวไรที่บานแสนใจใหม ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดําเนิน กาละดี
47. คุณภาพการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย
บุณยเกียรติ


น⌫   25

48. โครงการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ หัวหนา
โครงการ ศ.ดร. มิ่งสรร ขาวสอาด โดยมี อ.ธีระพงษ เสาวภาคย รวมวิจัย
49. โครงการจัดการระบบเกษตรอินทรีย ณ สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรม
การเกษตรแมเหียะ หัวหนาโครงการ นายสมศักดิ์ จีรัตน
50. โครงการจัดทํารูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียใน
การบริหารจัดการปาชุมชน หัวหนาโครงการ ศ.ดร. มิ่งสรร ขาวสอาด
โดยมี อ.ธีระพงษ เสาวภาคย รวมวิจัย
51. โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้ นถิ่ นแบบบู รณาการเพื่อ การพึ่ง พาตนเอง
หัวหนาโครงการ อ. ธนนทร ศังขะศิลปน โดยมี อ. อําพรรณ พรมศิริ
รวมวิจัย
52. โครงการอิทธิพลของปุยตอผลผลิตและคุณภาพลําไยพันธุอีดอกานแข็ง
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
53. งานปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิ หัวหนาโครงการ รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล
54. แนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนดานเศรษฐกิจและสุขภาพแมแฮนอย
ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (ภายใตศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อชุมชนคณะเกษตรศาสตร มช.) หัวหนาโครงการ เสรี จรูญเมธากุล
โดยมี ผศ.ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ เปนที่ปรึกษา
55. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรบนพื้นที่สูง
ของมูลนิธิโครงการหลวง หัวหนาโครงการ รศ.กฐิน ศรีมงคล
56. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การฟ ก และระดั บ โภชนะที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
นกกระจอกเทศ หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
57. ผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนกและมาตรการฟนฟูของภาครัฐ
และเอกชน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
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58. ผลการเข า ร ว มโครงการฟ น ฟูอ าชีพ เกษตรหลัง การพั ก ชํ า ระหนี้ ข อง
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหนาโครงการ
ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
59. ผลของการใชสารเบตา-อะโกรนิสต (Salbutamol) ในอาหารสุกรตอ
คุ ณ ภาพซากเนื้ อ การตกค า งของสารและความผิ ด ปกติ ข องเซลล
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
60. ผลของระบบเกษตรป า ไม ซึ่ ง มี ก าแฟอราบิ ก า เป น พื ช หลั ก ที่ มี ต อ
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของเกษตรกรผูปลูกในภาคเหนือ
ตอนบน (ภายใตชุดโครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน) หัวหนาโครงการ นายนริศ
ยิ้มแยม
61. ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไขปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมใน
ภาคเหนือ หัวหนาโครงการ ศ.ดร. วันเพ็ญ สุรฤกษ โดยมี ผศ.วราภา
คุณาพร รวมวิจัย
62. ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและ
การบริการ ระยะที่ 1ภาคเหนือตอนบน : การจําแนกระบบนิเวศนเกษตร
และการเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
หั วหน าโครงการ
ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
63. ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและ
บริการระยะที่ 1: ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดินและน้ําชลประทาน
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
64. ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการ
บริการระยะที่1:ภาคเหนือตอนบน( ระบบกลาง) หัวหนาโครงการ
อ.ดร.เมธี เอกะสิงห
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65. ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ
ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการ
ผลิตไมผล หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ
66. วุ ฒิ เ ม ธี วิ จั ย แ ละพั ฒ น า : การพั ฒ นาแ บบจํ า ล อ ง ไก พื้ น เ มื อ ง
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
67. สารที่ปลดปลอยจากราก และลักษณะการเจริญเติบโตในพันธุถั่วลิสงที่
ทนแลงและตานทานตอการเกิดสารแอฟลาทอกซิน หัวหนาโครงการ
ศ.ดร.จักรี เสนทอง
68. สิทธิในการใชและการประเมินมูลคาทรัพยากรน้ํา: ประเด็นในการ
จัดการทรัพยากรน้ําบนที่สูงอยางยั่งยืน - กรณีศึกษาลุมน้ําแมสา อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม ปที่ 2 หัวหนาโครงการ อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ
69. อิทธิพลของสถาบันที่มีตอปาไมและชุมชน, ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม
และผลกระทบด า นนิ เ วศวิ ท ยาทางภาคเหนื อ ของประเทศไทย
หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
70. โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใชประโยชนทางเกษตร
ของพื ช ตระกู ล ถั่ ว เมื อ งในพื้ น ที่ อํ า เภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
หัวหนาโครงการ ผศ. ทรงเชาว อินสมพันธ
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ผลงานวิ
ผลงานวิจจัยัยทีที่ต่ตีพีพิมิมพพเเผยแพร
ผยแพรใในวารสาร
นวารสาร**
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ
รวม

จํานวน(เรื่อง)
74
40
114

*http://www.agri.cmu.ac.th/datamining/001 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549

สัสัดดสสววนของผลงานวิ
นของผลงานวิจจัยัยทีที่ต่ตีพีพิมิมพพเเผยแพร
ผยแพรตตออจํจําานวนอาจารย
นวนอาจารยปประจํ
ระจําาทุทุกกระดั
ระดับบ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
สัดสวนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ
สั ด ส ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ



อาจารย
ประจํา (คน)

ผลงาน
ตีพิมพ
(เรื่อง)

สัดสวน

107

74

0.69

107

40

0.37
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การนํ
การนําาเสนอผล
เสนอผลงาน
งานวิวิจจัยัย ในการประชุ
ในการประชุมมวิวิชชาการ
าการ**
การนําเสนอผลงานวิจัย
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

จํานวน(เรื่อง)
11
15
26

*http://www.agri.cmu.ac.th/datamining/001 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2549

การนํ
การนําาเสนอผลงานวิ
เสนอผลงานวิจจัยัย ในการประชุ
ในการประชุมวิ
มวิชชาการในประเทศ
าการในประเทศ 1111 เรื
เรื่อ่องง
1. บุญลอม ชีวะอิสระกุล, ประชุมวิชาการครั้งที่ 43 สาขาสัตว, 1
กุมภาพันธ 2548 – 4 กุมภาพันธ 2548, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
2. ศันสนีย จําจด, การประชุมวิชาการขาวและธัญพืชเมืองหนาว, 7 มีนาคม
2548 - 8 มีนาคม 2548, โรงแรมรอแยลฮิลล รีสอรท จ. นครนายก
3. ศุภมิตร เมฆฉาย, National Conference of Genetics,Genetics: From
Basics to Molecular Technology, 11-13 March 2005, Miracle Grand
Convention Hotel. Bankok , Thailand
4. ศุภมิตร เมฆฉาย, การประชุมวิชาการพันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 14
พันธุศาสตร : จากพื้นฐานสูเทคโนโลยีระดับโมเลกุล, 11 มีนาคม 2548
- 13 มีนาคม 2548, กรุงเทพฯ
5. สัญชัย จตุรสิทธา, รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43 ระหวาง 1 - 4 กุมภาพันธ 2548.
กรุงเทพฯ. หนา 78-86
6. ธวัชชัย รัตนชเลศ, การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5, 26
เมษายน 2548 - 29 เมษายน 2548
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7. เบญจพรรณ เอกะสิงห, ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง สูระบบการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่มและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน, 26 พฤษภาคม
2548 - 26 พฤษภาคม 2548, เชียงใหม
8. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, 43rd Kasetsart University Annual Conference, 1
กุมภาพันธ 2548 - 4 กุมภาพันธ 2548, Kasetsart University, Bangkok,
Thailand
9. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2547, 18 พฤศจิกายน 2547 - 18 พฤศจิกายน 2547, มูลนิธิโครงการหลวง
เชียงใหม

10. จามจุรี โสตถิกุล, การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5, 25
เมษายน 2548 - 29 เมษายน 2548
11. สมเกียรติ สุวรรณคีรี, การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5 , 26
เมษายน 2548 - 29 เมษายน 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การนํ
การนําาเสนอผลงานวิ
เสนอผลงานวิจจัยัย ในการประชุ
ในการประชุมมวิวิชชาการในต
าการในตาางประเทศ
งประเทศ 1155 เรื
เรื่อ่องง
1. ศันสนีย จําจด, The 20th Asian-Pacific Weed Science Society
Conference, 7 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548, Ho Chi Minh
City, Vietnam
2. อรรถชัย จินตะเวช, ISSCT 25th, 31 มกราคม 2548 - 4 กุมภาพันธ 2548,
Columbia, Guatema
3. ศันสนีย จําจด, Plant & Animal Genome XIII conference, 15 มกราคม
2548 - 19 มกราคม 2548, Town & Country Convention Center, San
Dieco, CA
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4. เบญจพรรณ เอกะสิงห, Simulation and Modeling: Integrating Sciences
and Technology for Effective Resource Management, 17 มกราคม
2548 - 19 มกราคม 2548, Bangkok, Thailand
5. สัญชัย จตุรสิทธา, Paper Presentation in “Focus Digestion – Key for
Efficient Animal Nutrition” , 13 พฤษภาคม 2548 - 13 พฤษภาคม
2548, Zurich, Switzerland
6. พันทิพา พงษเพียจันทร, Fokus Verdauung Schlussel fur eine effiziente
Tierernahrung, 13 พฤษภาคม 2548 - 13 พฤษภาคม 2548, Ein Beitrag
zum Jubilaum 150 Jahre ETH Zurich
7. กมล งามสมสุข, Simulation and Modelng: Integrating Sciences and
Technology for Effective Resource Management (SIMMOD 2005), 17
มกราคม 2548 - 19 มกราคม 2548, Bangkok, Thailand
8. สัญชัย จตุรสิทธา, 6 th International Symposium-cum-Workshop in
Southeast Asia on “(In) Equity and Development: The Role of Science
and Technology for Agriculture and Rural Development”,
22 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548, Yogjakarta, Indonesia
9. ศุภมิตร เมฆฉาย, The 1 st International Symposium "Food Production
and Enviromental Conservation in East Asia" , 13 กันยายน 2548 - 15
กันยายน 2548, Niitaga, Japan
10. สัญชัย จตุรสิทธา, Deutscher Tropentag : The Global Food & Product
Chain– Dynamics, Innovations, Conflicts, Strategies, 11 ตุลาคม 2548
- 13 ตุลาคม 2548, University of Hohenheim, Hohenheim, Germany
11. ศันสนีย จําจด, Proceedings of 15th International Plant Nutrition
Colloquim (Eds. C.J. Li et al.), 14 กันยายน 2548 - 19 กันยายน 2548,
Beijing, China
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12. ทัศนีย อภิชาติสรางกูร, The Global Food & Product Chain-Dynamics,
Innovations, Conflicts, Strategies, 11 ตุลาคม 2548 - 13 ตุลาคม 2548,
Hohenheim, Germany
13. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Tropentag 2005, 11 ตุลาคม 2548 - 13 ตุลาคม
2548, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
14. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, XV International Plant Nutrition Colloquium,
14 กันยายน 2548 - 19 กันยายน 2548, Beijing, The People’s Republic of
China
15. เพทาย พงษเพียจันทร, "The 1 st International Symposium “Food Production
and Enviromental Conservation in East Asia”, 13 กันยายน 2548 - 15
ตุลาคม 2548,
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยทีที่จ่จดทะเบี
ดทะเบียยนทรั
นทรัพพยยสสินินทางป
ทางปญ
ญญา
ญา
สิสิททธิธิบบัตัตรร
1. ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา, จดสิทธิบัตร เลขที่ 1593 กรรมวิธีผลิตขาวเคลือบ
แรธาตุอาหาร, 2547

อนุ
อนุสสิทิทธิธิบบตั ัตรร
1. พันทิพา พงษเพียจันทร, สูตรและกระบวนการผลิตเอนไซมโปรติเอส
โดยรวมจากเชื้อบาซิลัสโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัตถุดิบอาหารสัตว
เปนสวนประกอบหลัก, 2547
2. พันทิพา พงษเพียจันทร, สูตรและกระบวนการผลิตเอนไซมเพนโต
ซาเนสโดยรวมชนิดผงจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัตถุดิบอาหารสัตวเปน
สวนประกอบหลัก, 2547

ทรั
ทรัยยพย
พยสสินินทางป
ทางปญญญาประเภทอื
ญาประเภทอืน่ น่ ๆๆ
1. สุทัศน จุลศรีไกวัล, จดทะเบียนพันธุถั่วอะซูกิ "ปางดะ", 2548
2. ดําเนิน กาละดี, จดทะเบียนก่ําดอยสะเก็ด (Kum Doisaket) (พันธุขาว
เหนียวดํา),2548
3. ดําเนิน กาละดี, จดทะเบียนก่ําอมกอย (Kum Omkoi) (พันธุขาว
เหนียวดํา),2548
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นันักกวิวิจจัยัยและนั
และนักกวิวิชชาการได
าการไดรรับับรางวั
รางวัลล
รองศาสตราจารย ดร. สัญชัย จตุรสิทธา สังกัดภาควิชา
สัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับรางวัล
วิจัย Georg Foster Research Fellowship Award จาก Alexander
von Humboldt Foundation รางวัล Georg Foster Research
Fellowship Award เปนรางวัลที่ยอมรับในหมูนักวิจัยทั่วโลกใน
แตละปมีผูที่ไดรับทุนวิจัย Georg Foster Research Fellowship Award จากทั่วโลก 50
คน ในทุกสาขาวิชา อาทิเชน แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร
เกษตรศาสตร สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร โดยรองศาสตราจารย ดร. สัญชัย
จตุรสิทธา นับเปนนักวิจัย คนแรกของประเทศไทย ในสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. ประสาทพร สมิตะมาน สังกัด
ภาควิ ช าโรคพื ช คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
รับรางวัล “ชางทองคํา” นักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําป 2548 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผานมา อาทิ
1. Different performance of chrysanthemum somaclones grown under
the Japanese and Thai environments.
2. Genetic relationship in strawberry cultivars and their progenies
analyed by lsozyme and RAPD.
3. Dendrobuim Pratum Red protoplast culture.
4. Production of mouse immunoglobulin G by a hybrid plant derived
from tobacco-mouse cell fusion
5. Viral problems in some economiccrops of Thailand
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รองศาสตราจารย ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห สังกัด
ภ า ค วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ ก ษ ต ร ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเหรียญรางวัล Biennial Medal
ดาน General systems จากสมาคม Modelling Simulation Society
Of Australia and New Zealand จากการเสนอ Keynote paper
ณ กรุงเมลเบอรน ประเทศ ออสเตรเลีย โดยเหรียญ Biennial Medal นี้จะมอบใหบุคคล
ที่มีผลงานดีเดนอยู 3 ดาน คือ ดานเชิงระบบรวม ดานระบบเศรษฐกิจสังคม ดานระบบ
ชีว ภาพ กายภาพ และมี การสนั บสนุ นงานของสมาคมฯ และการได เหรี ยญนี้ ทําให
รองศาสตราจารย ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห ไดเปน Fellow ของสมาคมสามารถใช
สมญานาม FMSSANZ (Fellow, Modelling and Simulation Society of Australia and
New Zealand) ได
รองศาสตราจารย ดร. อารี วิบูลยพงศ สังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย รางวัลผลงานวิจัย ประจําป
2548 เรื่อง “การประเมินคาเสนพรมแดนการผลิตเชิงเฟนสุม
ดวยตัวแปรการคัดเลือกดวย ตัวเอง: กรณีขาวหอมมะลิและไมใช
ขาวหอมมะลิในประเทศไทย”
วิจัยแหงชาติ

จากสภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ-
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รองศาสตราจารย ดร. สุ ช น ตั้ ง ทวี วิ พั ฒ น สั ง กั ด
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับการยกยองจากสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยใหเปน
นักสัตวบาลดีเดน ประจําป 2548 โดยมีผลงานวิจัย คนควาทาง
วิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติอยางตอเนื่องหลายเรื่อง
โดยเฉพาะดานสัตวปก โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากตางประเทศ จากภาคเอกชน
และองคกรอิสระ ตลอดจนทุนจากหนวยงานของรัฐ เปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
โครงการวิจัยในการใหทุนวิจัยของแหลงทุนตาง ๆ เปนผูทรงคุณวุฒิจัดทําหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร แกมหาวิทยาลัยราชภัฎ เปนกรรมการสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รองศาสตราจารย ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน มีผลงานศึกษาวิจัย
และถายทอดวิชาความรู อันเปนประโยชนตอสวนรวม กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงสัตวของประเทศ สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยจึงยกยองใหเปน นักสัตวบาล
ดีเดน ประจําป 2548
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นันักกวิวิจจัยัย คณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มช
มช..
ตํตําาแหน
แหนงงทางวิ
ทางวิชชาการ
าการนันักกวิวิจจัยัย 138
138 คน
คน
31.16%
รองศาสตราจารย

43 คน

16.67%
ผูชว ยศาสตราจารย

23.19%
อาจารย

25.36%
นักวิชาการเกษตร

35 คน
32 คน

3.62%
ศาสตราจารย

23 คน

5 คน

ชชววงอายุ
งอายุนันกักวิวิจจัยัย 138
138 คน
คน
มากกวา 54 ป
50 - 54 ป

54 คน (38%)
14 คน (10%)

45 - 49 ป

19 คน(14%)

40 - 44 ป
35 - 39 ป
นอยกวา 35 ป

26 คน (19%)
16 คน (12%)
9 คน (7%)



น⌫   38

กิกิจจกรรมส
กรรมสงงเสริ
เสริมมสนั
สนับบสนุ
สนุนนงานวิ
งานวิจจัยยั
งานวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย
โครงการสั ม มนาผลงานวิ จั ย -ระบบบริ ห ารงานวิ จั ย ของคณาจารย นั ก วิ ช าการ
คณะเกษตรศาสตร มช. ในระหวางวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2548 ณ หองประชุมเล็ก
อาคารเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ภาควิชา ศูนยวิจัย หนวยวิจัยและบุคลากรไดนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการใน
ระหวางปงบประมาณ 2547-2548 และแผนงานวิจัยที่คาดวาจะดําเนินการในระหวาง
ปงบประมาณ 2548-2551 และเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยรวมกันบนพื้นฐานของยุทธศาสตรและนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและ
ของรัฐบาล ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย คณาจารย ขาราชการสาย ข และพนักงาน
สายวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 112 คน โดยมีรูปแบบและสาระสําคัญ
ของการสัมมนา 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การบรรยาย (Oral Presentation) เพื่อเสนอภาพรวมผลงานวิจัยและ
ระบบบริหารงานวิจัยของภาควิชา ศูนยวิจัย และหนวยวิจัย
2. การประชุมกลุมยอย ในสาระสําคัญ 2 หัวขอ ดังนี้
2.1 ระบบการวิจัย
• ระบบการจัดตั้ง-รับรอง-พันธกิจ-ดํารงอยู-ความเชี่ยวชาญ
ของศูนยวิจัย-หนวยวิจัย-โครงการวิจัย
• ระบบบริหารบุคลากรวิจัย คณาจารย-นักศึกษาทุกระดับ
• ระบบบริ ห ารการเงิ น -คลั ง -พั ส ดุ ของศู น ย วิ จั ย -หน ว ย
วิจัย-โครงการวิจัย
• ระบบการนํ า ใช ผ ลงานวิ จั ย (การบริ ก ารชุ ม ชน การจด
สิทธิบัตร การจดลิขสิทธิ์)
• การรวมมือวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม



น⌫   39

•

•

การลงนามความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
(ผูใชผลงานวิจัยในประเทศ)
การลงนามความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนตางประเทศ
(ผูใชผลงานวิจัยตางประเทศ)

2.2 ทิศทางการวิจัย
• สหสาขาวิ ช าการซึ่ ง ประกอบด ว ยคณาจารย ม ากกว า หนึ่ ง
สาขาวิชารวมกัน เชน
o การจั ดการทรั พยากรทางเกษตร (ดิ น น้ํา) และการ
จัดการลุมน้ํา (น้ําโขง)
o เกษตรยั่งยืน (การแกไขความยากจนโดยเทคโนโลยี
ทางเกษตร)
o เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
•

ระดับสาขาวิชาการเดี่ยว
o กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร พืชไร พืชสวน โรคพืช อนุรักษศาสตร สงเสริมเผยแพรการเกษตร สัตวศาสตร
o การจัดการธาตุอาหารพืช
o เทคโนโลยีชีวภาพ
o วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
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สรุ
สรุปปผลการประชุ
ผลการประชุมมกลุ
กลุมมยยออยย
กลุมยอยที่ 1 หัวขอระบบการบริหารงานวิจัย
ปญหาในปจจุบัน
 ไมสามารถรายงานงบประมาณไดถูกตองและครบถวน
 หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามขั้นตอนของการบริหารงานวิจัย
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทําไดไมสมบูรณ
 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยในระดับคณะฯไดลําบาก
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับตางๆ ทําไดไมสมบูรณ
 อาจเกิดการวิจัยซ้ําซอนได
 บุคลากรที่สนับสนุนงานวิจัยไมสามารถทํางานเต็มประสิทธิภาพ
ผลการอภิปรายกลุมยอย 1
 จะสรางระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพกวาปจจุบันไดอยางไร?
- โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว ควรใหคณะฯ บริหาร และสนับสนุนใน
ด า นการบริ ห ารจั ด การ เช น การติ ด ตามรายงานความก า วหน า และ
รายงานฉบับสมบูรณ ฯ ผานหนวยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
- ใชโปรแกรมบริหารโครงการ เพื่อใหระบบบริหารการเงิน และพัสดุ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทํ า ให ไ ด ข อ มู ล วิ จั ย สมบู ร ณ ขึ้ น และนั ก วิ จั ย
สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของโครงการไดทางเวปไซด
- สรางกระบวนการที่สามารถติดตามการดําเนินการจางผูชวยวิจัย โดย
ผานภาควิชา/ และคณะฯ เพื่อใหไดฐานขอมูลผูชวยนักวิจัยที่สมบูรณ
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 ทําอยางไรจึงสามารถติดตามงบประมาณและผลงานวิจัยของคณะฯไดอยาง
สมบูรณ
- ใชระบบบริหารโครงการวิจัย เพื่อใหผูบริหารและนักวิจัย ตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของโครงการไดทางเวปไซด
 จะสรางกลุมวิจัยที่แข็งแกรงและตอเนื่องไดอยางไร?
- ใหดูทิศทางการวิจัยของคณะฯ (จากกลุมที่ ๒) และคณะพิจารณา
บุคลากรของคณะฯที่เหมาะสมเพื่อเปนผูประสานงานของกลุม
 จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานตีพิมพและงานวิจัยที่มีการนําไปใช
ประโยชนอยางสูงไดอยางไร?
- สนับสนุนใหนักวิจัยเขียนบทความลงในวารสารทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
- จัด Work shop การเขียนบทความ เพื่อลงตีพิมพในวารสาร ทั้งใน
ระดั บชาติแ ละระดับ นานาชาติ โดยขอให ค ณาจารยผู เชี่ ยวชาญเป น
พี่เลี้ยง ใหคําแนะนําและตรวจสอบ
- คณะมีการจัดระบบสรางแรงจูงใจใหเขียนบทความลงตีพิมพในวารสาร
- สนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
 บทบาทของศู น ย วิ จั ย และภาควิ ช า ในด า นบู ร ณาการงานวิ จั ย ควรเป น
อยางไร?
- คณะจัดใหมีการประชุมวิจัยเพื่อสรางความเขาใจและเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางศูนยวิจัย/กลุมวิจัยและภาควิชาในคณะฯ
- การตั้ ง ศู น ย วิ จั ย ในคณะฯ ควรพิ จ ารณาให เ หมาะสม และให เ กิ ด
ประโยชนอยางแทจริง
- คณะฯ ควรพิ จ ารณาภาระงานของภาควิ ช าจากศู น ย ที่ บุ ค ลากรไป
ร ว มงานให เ หมาะสม โดยไม ทํ า ให ภ าควิ ช าอ อ นแอลง และควร
สนับสนุนความเขมแข็งใหกับศูนยที่ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร
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กลุมยอยที่ 2 หัวของานวิจัยแบบสหสาขาวิชาการ
งานวิจัยแบบสหสาขาวิชาการ
 Area based
 Commodity based
 Issue based
กลุมวิจัย (Unit หรือ Cluster)
Area based





Highland
Rain-fed upland
Rain-fed lowland
Irrigated lowland

Commodity based








ลําไย
ชา
กาแฟ
กลวยไม
พริก
แมลงอุตสาหกรรม
ระบบการผลิตสัตว
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Issue based








เศรษฐกิจพอเพียง
การลดปญหาความยากจน
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
อาหารปลอดภัย
เกษตรอินทรีย
การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพพืช/
สัตวในทองถิ่น

ผลการอภิปรายกลุมยอย 2
ประเด็นการพิจารณา
 ทิศทางและการใชประโยชน
 ตอบสนองตอผูใช (demand driven interdisciplinary research)
 สรางความเขาใจและพัฒนาองคความรู
 ชี้นําสังคมและสรางนวัตกรรมใหม
 ความสมดุ ลของเปา หมาย (เพื่อ การตีพิมพ VS. เพื่อการส งเสริ มและ
พัฒนา)
 ความชัดเจนและเหมาะสมในการจัดสรรความรับผิดชอบและผลงาน
 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
 การประสานความรวมมือขามหนวยงานและการสรางเครือขาย
 การจัดการและการสื่อสาร
 กลไกการประกันคุณภาพงานวิจัย เชน สกว.
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งานวิจัยสหสาขาวิชาของคณะที่จะมีผลกระทบในวงกวาง 11 สาขาดังนี้
 Value chain ของสิ นค าเกษตรหลั กของภาคเหนื อ: ข าว ไม ผล พื ชผั ก
ไมดอก สมุนไพร สัตว
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดปญหาความยากจน
 การจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา
 เกษตรยั่งยืนและชุมชนเขมแข็ง
 การแปรรูปวัสดุเศษเหลือทางเกษตร; ปุย อาหารสัตว
 มาตรฐานการผลิต (การลดการใชสารเคมีในระบบการผลิตพืชและสัตว)
 ความอุดมสมบูรณของดิน
 กระบวนการเรียนรูของชุมชน
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนทางดานการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร
 การจัดการระบบฟารมสัตวปกเพื่อลดการระบาดไขหวัดนก
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ผลงานวิ
ผลงานวิจจัยัยตีตีพพิมิมพพใในวารสารเกษตร
นวารสารเกษตร ปป 2548
2548
((IISSSSNN 00885577--00884411)) จํจําานวน
นวน 3300 เรื
เรื่อ่องง
ป 21 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง/ผูแตง
 การศึกษาโครโมโซมของลําไย
เกศิณี ระมิงวงศ สลิลรัตน วิชัยพานิช วงเดือน สุนทรวิภาต
และ อาทิตยา เปงนวล
 กายวิภาคศาสตรของเม็ดแปงของสาคูในประเทศไทย
อัปสร วิทยาประภารัตน และ เกศิณี ระมิงควงค
 การจําแนกพันธบัวอุบลชาติโดยการวิเคราะหไอโซไซม
สุพัตรา ปทุมเมือง และ วีณัน บัณฑิตย
 ผลของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมตอความเขมขน
ของธาตุอาหารในใบกาแฟอราบิกาที่กําลังติดผล
ชวลิต กอสัมพันธ และ นริศ ยิ้มแยม
 ผลของการใหน้ําตอการบานของดอก องคประกอบ
ผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิกา
พริมลักษณ ประพุทธพิทยา ชวลิต กอสัมพันธ และ
บัณฑูรย วาฤทธิ์
 ปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการศึกษารูปแบบไอโซไซม
ในกลวยไมรองเทานารีของไทย
พสุ สกุลอารีวัฒนา และ พิมพใจ อาภาวัชรุตม
 ผลิตภาพของแปลงหญาเมื่อปลูกหญารูซี่ในระหวาง
แถบกระถิน
จรุญโรจน จันทรศิริ และ เฉลิมพล แซมเพชร


หนา
1

7
15
27

37

47

55
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 การจัดการหอยเชอรี่ในนาขาวของเกษตรกรในบริเวณเขต
63
หามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จัวหวัดนครสวรรค
สยาม อรุณศรีมรกต วรพร สังเนตร และ ธรรมศักดิ์ พัฒนพวง
 การประเมินโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของ
73
เกษตรกรรายยอยในภาคเหนือ : การวิเคราะหเสนหอหุม
อัศวิน สุมณศิริ และ พิชิต ธานี
 การวิเคราะหเชิงประจักษเกี่ยวกับพฤติกรรมและการประเมิน 83
ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมลําไยอบแหงในจังหวัดลําพูน
และเชียงใหม โดยใช บาลานซ สคอรการด
ณัฏศรินทร หอเจริญ วีนัส ฤาชัย และ พิชิต ธานี

ป 21 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2548
เรื่อง/ผูแตง
หนา
 ผลของซูโครสและน้ํามะพราวตอการเจริญเติบโตของ
91
กลวยไมดินทาวคูลูดอกเล็ก
มัลลิกา นวลแกว และ พิมพใจ อาภาวัชรุตม
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่สัมพันธกับ
99
ลักษณะดอกของกลวยไมสกุลชาง
สุพัตรา เจริญภักดี และ วีณัน บัณฑิตย
 ผลของเครื่องปลูกตอการเติบโตและการออกดอกของเอือ้ งดิน 107
ใบหมาก
อภิวัฒน หาญธนพงศ และ พิมพใจ อาภาวัชรุตม
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 สวนประกอบทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพของ
117
ผลอะโวกาโดที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม
จิตรา กลิ่นหอม จริญญา พันธุรักษา และ นิรมล อุตมอาง
 ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษที่แยกไดจากเมล็ดกะหล่ําปลี 127
ในการควบคุมโรคใบจุดของตนกลากะหล่ําปลี
อนงคนาถ แตเชือ้ สาย และ สมบัติ ศรีชูวงค
 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมโรค 137
ใบจุดของตนกลากะหล่ําปลี
อนงคนาถ แตเชือ้ สาย และ สมบัติ ศรีชูวงค
 การถายทอดลักษณะดอกของดาวเรือง
149
สิริกัญญา ชมวิศรุตกุล และ ณัฐา ควรประเสริฐ
 การพัฒนาผลิตภัณฑซุปผักบรรจุกระปอง
157
จริญญา พันธุรักษา นิรมล อุตมอาง พวงทอง ใจสันติ์
จิตรา กลิ่นหอม ปยะวรรณ สิมะไพศาล และ โปรดปราน ทาเขียว
 การใชโยเกิรตเพื่อรักษาโรคทองรวงที่เกิดจาก E. coli
165
ในลูกสุกรดูดนม
ทัศนีย อภิชาติสรางกูร Tri Indrarini Wirjantoro สุมาลี วงศรักษ
และ ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
 สถานภาพการผลิตและการตลาดสุราแชพื้นบานใน
173
ภาคเหนือตอนบน
ศรัณย อารยะรังสฤษฎ กมล งามสมสุข และ
จันทรจิรา ประมวญพิสุทธิ์
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ป 21 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2548
เรื่อง/ผูแตง
หนา
 น้ํายาสกัดที่เหมาะสมเพื่อการเกิดรูปแบบไอโซไซม
185
ของกลวยไมดินใบจีบบางชนิด
สุทธินันท ประสาธนสุวรรณ และ พิมพใจ อาภาวัชรุตม
 การขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในฟรีเซีย 197
หทัย กฤษดาวาณิชย และ โสระยา รวมรังษี
 ผลของสารสกัดหยาบจากกระชายเหลืองตออายุการปกแจกัน 205
ของดอกกุหลาบ
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ และ ธนะชัย พันธเกษมสุข
 การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเพื่อการ 213
เพิ่มขนาดผลลําไยพันธุดอ
ชรัสนันท ตาชม และ ธนะชัย พันธเกษมสุข
 การปะเมินสายตนมะมวงแกวเพื่อการแปรรูปเปนมะมวง
219
อบแหง
ลําพอง แตมครบุรี และ ธวัชชัย รัตนชเลศ
 การคัดเลือกสายตนฝรั่งลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการแปรรูป
229
ปานจิตต พัวพันธรักษกุล และ สุรินทร นิลสําราญจิต
 ผลของรูปแบบแผนปลูกพืชและอัตราพนตอการเจริญเติบโต 241
ของผักสลัดในระบบแอรโรโพนิกส
โสระยา รวมรังษี ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย และ อัมเรศ ใจดี
 ผลยังยั้งของสารสกัดจากผลดีปลีตอเชื้อรา Colletotrichum 251
Gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวง
วนัสนันท สะอาดลวน และ พิทยา สรวมศริ
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 ประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus thuringiensis var. kurstaki
259
สายพันธุไทย ในการปองกันกําจัดหนอนใยผัก Plutella
xylostella L. ในคะนา
มณจันทร เมฆธน
 การคัดเลือกดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบ SSR ของยีนตานทาน 269
ตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลชนิด Bph3 จากขาวสายพันธุ และ
พันธุชัยนาถ 1
สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ วีรเทพ พงษประเสริฐ ศิริพร กออินทรศักดิ์
และ ธานี ศรีวงศชัย



วิเทศสัมพันธ
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ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Center of International Relations and Agricultural Science: CIRAS
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
ศูน ย เ กษตรนานาชาติ แ ละวิ เ ทศสั ม พัน ธ
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2547โดยมี
วั ตถุประสงค เพื่ อขยายเครื อข ายความรวมมื อทาง
ดานวิชาการและงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
พั น ธกิ จ หลั ก ของศู น ย เ กษตรนานาชาติ แ ละ
วิ เ ทศสั ม พั น ธ คื อ การส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให
คณะเกษตรศาสตร เ ป น สถาบั น การศึ ก ษาด า น
วิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ
ที่มีความเขมแข็งทางดานวิชาการ เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีสวนรวม
สนับสนุนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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โครงสรางและพันธกิจภายใตการดําเนินงานของศูนยฯ
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เครือขายผูใชบริการ
นักศึกษา
ผูรับการฝกอบรม/ดูงาน
ผูเชี่ยวชาญ/อาสาสมัคร

นักศึกษา
บุคลากร
จากสถาบัน
อื่นๆ

ชาวตาง
ประเทศ

องคกร/หนวยงานนานาชาติ
ผูสนใจขอขอมูล
CIRAS

เครือขาย
ความรวมมือ
นานาชาติ/
ไทย

ภาครัฐ/
เอกชน
ไทย
นักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
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ผลการดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธและฐานขอมูล
♦ ตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ 18 ครั้ง
♦ ขยายเครือขายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ 4 สถาบัน
♦ จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 2 ครั้ง
- International Farmers’ Dialogue “Farming for the
Future Changing Direction to Secure Farmers
Livelihoods Worldwide”
- 2nd Joint Coordinating Committee Meeting
♦ ใหบริการจัดทํา VISA และ Work Permit สําหรับชาวตางประเทศ
7 ครั้ง
♦ ฐานขอมูลการเผยแพรผลงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร (การเขา
ประชุ ม สั ม มนา ฝ ก อบรม ดู ง าน ณ ต า งประเทศของบุ ค ลากร คณะ
เกษตรศาสตร) 94 เรื่อง
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เครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
♦ ความรวมมือทางวิชาการ (ดานการเรียนการสอน) 2 โครงการ
- Online Exchange Program in Agricultural Globalization
ซึ่งเปนโครงการรวมกับ California State University at
Chico ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาพืชไร เปน
โครงการรวมกับ Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย
♦ โครงการวิจัยภายใตความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
3 โครงการ
- โครงการวิจัยรวม 14-607 (การทดสอบปุยชีวภาพซึ่งใหธาตุ
โพแทสเซียมในสภาพไรนา สําหรับพืชชนิดตาง ๆ ไดแก
ข า วโพด ข าว ออ ย และอื่ น ๆ) เป น โครงการร ว มวิ จัย กั บ
Institution of Microbiology, Hebei Academy of Sciences
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Sustainable Land Use and Rural Development in
Mountainous Regions of Southeast (ระยะที่ 2)
เปนโครงการวิจัยรวมกับ University of Hohenheim
Germany และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Appropriate Technology for Reduction of Agrochemical in
Northern Thailand (ATRACT) (โครงการวิจัยเพื่อลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย)
เปนโครงการวิจัยรวมกับ Japan International Cooperation
Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน สํานักงานความรวมมือเพื่อ
การพั ฒ นาระหว า งประเทศ (สพร.) และกรมส ง เสริ ม
การเกษตร
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♦ จั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรม/ดู ง าน ระยะสั้ น ให กั บ หน ว ยงานต า งประเทศ
2 ครั้ง
- คณะผู บ ริ ห ารจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรและป า ไม นครเว
จากสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ศึ ก ษาดู ง านด า น
Management System ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง แปลง
วิจัยเกษตรปาไมแมเหียะ (MAHAF) และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มช.
- Faculty of Agriculture, Kinki University จากประเทศญี่ปุน
ทั ศ นศึ ก ษา และดู ง านด า นการเกษตรและการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ ม ณ ศู น ยวิ จัยเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตทางเกษตร ศูน ยวิ จัยและฝ กอบรมที่สู ง แปลงวิ จัย
เกษตรป า ไม แ ม เ หี ย ะ (MAHAF) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช าวเขาและ
ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง
♦ โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากร กั บ สถาบั น หน ว ยงาน
ตางประเทศ 2 โครงการ
- โครงการหลั ก สู ต รพิ เ ศษระยะสั้ น (Intensive
Course
Program)
เป น หลั ก สู ต รพิ เ ศษระยะสั้ น ในโครงการ
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาภายใต ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ระหว า งคณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
กับ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุน
- โ ค ร ง ก า ร ฝ ก ง า น ณ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
คณะเกษตรศาสตร
♦ การติดตามผลการดําเนินงานภายใตขอตกลงความรวมมือกับสถาบันใน
ตางประเทศ 1 สถาบัน



น⌫   59

หลักสูตรนานาชาติและทุนการศึกษา
♦ มีการแสวงหาทุนการศึกษาและวิจัยจากตางประเทศ
http://web.agri.cmu.ac.th/ciras
♦ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นรวมกับหนวยงานตางประเทศ
1 หลักสูตร
- โครงการหลั ก สู ต รพิ เ ศษระยะสั้ น (Intensive
Course
Program)
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เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น /หน ว ยงาน
ในตางประเทศ
 Institute for Ethnic Minority Affairs (IEMA) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
 Burmese Section, BBC ประจํากรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรฯ
 National University of Laos and Souphanouvong University
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
 Farmers’ Dialogue สหราชอาณาจักรฯ, ประเทศออสเตรเลีย
 Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน
 Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 California State University at Chico ประเทศสหรัฐอเมริกา
 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศไทย
 Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักรฯ
 มหาวิทยาลัยเกษตรและปาไมนครเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 Institution of Microbiology, Hebei Academy of Sciences สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
 Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 Kagawa University ประเทศญี่ปุน
 Nagoya University ประเทศญี่ปุน
 Kinki University ประเทศญี่ปุน
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เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น /หน ว ยงาน
ในตางประเทศ (ตอ)
Mie University ประเทศญี่ปุน
Niigata University ประเทศญี่ปุน
The United Nations University ประเทศญี่ปุน
Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย
University of Hohenheim สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
University of Bonn สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Institute Animal Breeding, Science Rheinischen Friedrich Willhelms,
University Bonn สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
 SEAMEO/SEARCA
 Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU)
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คณะผู
คณะผูบบริริหหารงานวิ
ารงานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ

คณบดี
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

รองคณบดีฝายวิจัย
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช

หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
นางสาววิไลพร ธรรมตา


ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ
อ.ดร.สุรรี ัตน ลัคนาวิเชียร
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บุบุคคลากรงานวิ
ลากรงานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ
บริการงานวิจัย

เจาหนาที่บริหารงานวิจยั
นางลาลิตยา นุมมีศรี

ลูกมือชาง
นายทวี จันทรมูล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนพวรรณ นุบญ
ุ มา

บริหารงบประมาณโครงการวิจัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา วงศไชย

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสายฝน วงศสุวรรณ

พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศการวิจัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายมานพ เปยพรรณ

วิเทศสัมพันธ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภูษิตา บุญมี



ภาคผนวก











