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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

คํานํา
งานวิ จั ยและวิ เทศสั มพั นธ
เป นหน วยงานหนึ่ งในสั ง กั ดสํ า นั กงานเลขานุ ก าร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มี ห น า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารงานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด า น
การเรี ย นการสอน
การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม ในป 2550
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ จึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานการบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธตอไป
รายงานฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ หนวยงานฯ
หวังวาจะเกิดประโยชนกับผูสนใจ และผูใชขอมูลบางไมมากก็นอย

(รองศาสตราจารย.ดร.โสระยา รวมรังษี)
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

สารบัญ
วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค/กลยุทธ (ดานการวิจัย)
โครงสรางงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
โครงสรางการบริหาร งานวิจยั และวิเทศสัมพันธ
งานวิจัย
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2550
- โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร แสดงการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2548 -2550
- รายไดจากโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2550
- โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหม
- โครงการเดิมที่ดําเนินการตอในปงบประมาณ 2550
- งานสรางสรรคตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนระดับชาติและนานาชาติ
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
- ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารเกษตร ป 2550
- งานวิจัยที่ไดรับรางวัล
วิเทศสัมพันธ
- ผลการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
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วิวิสสัยัยทัทัศศนน
ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรเปนประโยชน ตอสังคมไทยและนานาชาติ

พัพันนธกิ
ธกิจจ
1. ใหบริการงานดานการวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและถูกตอง
2. เป น หน ว ยงานกลางในการรวบรวมข อ มู ล งานวิ จั ย ของคณะฯ การวิ เ คราะห เ ชิ ง สถิ ติ และการดู แ ล
ตรวจสอบระบบ MIS งานวิจัย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนางานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ตอไป
3. สนับสนุนศักยภาพการผลิตงานวิจัยของคณะฯ ใหเพิ่มมากขึ้น
4. การจัดระบบการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย ทั้งดานการเงินบัญชี พัสดุ ใหเกิดความคลองตัว และ
ระบบการจัดเก็บเงินรายได เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
5. ดําเนินการดานสิทธิบัตรงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
เพื่อสนับสนุนใหคณะเกษตรศาสตรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึน้

กลยุ
กลยุททธธ
1. พัฒนาระบบงานวิจัยและคูมือการปฏิบัติงานวิจัย เพื่อการพัฒนาศูนยวิจัยและหนวยวิจัย ที่มีแนวคิด
2.
3.
4.
5.

และความสามารถในการพึ่งตนเอง
สนับสนุนใหเกิดศูนยวิจัยและหนวยวิจัยที่เหมาะสมตอสภาพที่ไดเปรียบของพื้นที่ทางเหนือ
สนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับมีสวนรวมในงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ
สนับสนุนใหมีความรวมมือวิจัยกับภาคเอกชนและรัฐในระดับชาติและนานาชาติ
ใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางของคณะฯ ในการบริหารงานวิจัย อาทิ AgMIS และ TOR+JA
เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนใหสามารถพัฒนาผลงานวิจัยสูระบบการ จัดการองคความรูดานการเกษตร
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วิจัยและวิเทศสัมพันธ
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ มีหนาที่ในการใหบริการดานการวิจัย และความรวมมือกับตางประเทศ ใหกับ
คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ สนับสนุนงานดานการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
ก. บริการวิจัย ประกอบดวย
- หนวยบริการงานวิจัย
- หนวยพัฒนางานวิจัย
- หนวยสงเสริมสนับสนุนนักวิจัย
- หนวยจัดทําวารสารเกษตร
ข. วิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
- งานวิเทศสัมพันธและฐานขอมูล
- งานเครือขายความรวมมือ
- งานทุนและหลักสูตรนานาชาติ
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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

โครงสร
โครงสราางงานวิ
งงานวิจัจยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ

คณะเกษตรศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

บริการวิจัย

หนวยบริการวิจัย
 ธุรการ/ประสาน






งานวิจัย
พัฒนาฐานขอมูล
และสารสนการวิจัย
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการ
วิจัย
งานบริการจด
ทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา
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หนวยพัฒนางานวิจัย

วิเทศสัมพันธ

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย

ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

 การพัฒนาหนวย

วิจัย/โครงการวิจัย
 จัดหาอุปกรณ
เครื่องมือ เพื่อการวิจัย
 แสวงหางบประมาณ
เพื่อการวิจัย

 พัฒนาบุคลากรสู

การเปนนักวิจัย
ทุกสาขาวิชา
 งานวิจัยสถาบัน

หนวยจัดทําวารสาร

3

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

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

บริการวิจัย

รศ.ดร. โสระยา รวมรังษี
รองคณบดีฝายวิจัย

วิเทศสัมพันธ : ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

อ.ดร. สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

วิไลพร ธรรมตา
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

หนวยบริการงานวิจัย

หนวยพัฒนางานวิจัย

 ธุรการ/ประสานงานวิจัย

 การพัฒนาหนวยวิจัย/

(ลาลิตยา นุมมีศรี)
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนการวิจัย
(มานพ เปยพรรณ)
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
(นิตยา วงศไชย)
เงินรายไดโครงการวิจัย
(สายฝน วงศสุวรรณ)
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
งานบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
(นพวรรณ นุบุญมา)

โครงการวิจัย
(รองคณบดี/ วิไลพร
ธรรมตา)
(นพวรรณ นุบุญมา)
 จัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
(รองคณบดี/ วิไลพร
ธรรมตา)
 แสวงหางบประมาณ
เพื่อการวิจัย
(รองคณบดี/ วิไลพร
ธรรมตา)
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ภูษิตา บุญมี

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย
 พัฒนาบุคลากร

สูการเปนนักวิจัย
(วิไลพร ธรรมตา)
 งานวิจัยสถาบัน
(วิไลพร ธรรมตา)

หนวยจัดทําวารสาร
(นพวรรณ นุบุญมา)
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ประจํ
ประจําาปป 2550
2550
ในป 2550 คณะเกษตรศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ เพื่อดําเนินการวิจัย จํานวน 188
โครงการ วงเงินงบประมาณ 108.01 ลานบาท
แหลงทุน

จํานวนโครงการ

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่นๆ *
ทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ **
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

10
26
10
109
28
5
188

งบประมาณ
2,324,687
1,171,508
13,370,157
65,582,675
24,372,598
1,192,145
108,013,770

รอยละ
(งบประมาณ)
2.15
1.09
12.38
60.72
22.56
1.10
100.00

* เชน กระทรวง กรม จังหวัด เปนตน
** เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

งบประมาณ (ลานบาท)
65.58

70
60
50
40

24.37

30
20
10

13.37
2.33

1.17

1.19

0
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ
ทุนวิจัยตางประเทศ
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ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ ภาควิชา
ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น ๆ ในประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
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จํานวน
โครงการ
14
15
22
36
17
10
5
25
14
21
1
8
188

ภาควิชา/หนวยงาน
กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชไร
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
สํานักงานเลขานุการ
รวม

งบประมาณ
7,491,972
13,330,447
24,941,725
8,729,647
3,468,122
7,554,579
10,827,624
11,219,463
598,113
17,747,965
55,074
2,049,039
108,013,770

รอยละ
(งบประมาณ)
6.94
12.34
23.09
8.08
3.21
7.00
10.02
10.39
0.55
16.43
0.05
1.90
100.00

งบประมาณ (ลานบาท)

25.00

24.94

20.00

17.75
13.33

15.00
10.00
5.00

10.83 11.22
7.49

8.73

7.55
3.47
0.60

2.05
0.05

0.00
กีฏวิทยา
พืชไร
โรคพืช
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
6

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชสวน
เศรษฐศาสตรเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สํานักงานเลขานุการ
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ 2548 -2550

108.01 ล านบาท
70.00
งบประมาณ (ลานบาท)

81.58 ล านบาท
53.37

74.70 ล านบาท

60.00

65.58

47.48

50.00
40.00
24.37

30.00
18.32

17.75

13.37

20.00
10.00

3.64 5.18
0.48

-

2548

8.09
0.16

1.45
0.18

0.16

2.33

1.19

1.17

2549

2550

ปงบประมาณ***
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ*
ทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ**
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
* เชน กระทรวง กรม จังหวัด เปนตน
** เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
*** ขอมูลปงบประมาณ 2548 และปงบประมาณ 2549 มาจากรายงานประจําป 2549 สวนในปงบประมาณ 2550
ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
งบประมาณ (ลานบาท)
4.00

3.64

3.00
2.33

2.00
1.45

1.00
-

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา
งบประมาณ (ลานบาท)
1.50
1.17

1.00
0.50
-

8

0.48
0.18
ป 2548

ป 2549

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิ จัย งบประมาณแผ นดินอื่น ๆ*
งบประมาณ (ล า นบาท)
15.00

13.37

10.00
8.09

5.00
-

5.18
ป 2548

ป 2549

ป 2550

* เชน กระทรวง กรม จังหวัด เปนตน

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิ จัย จากแหล งทุนในประเทศอื่น ๆ**
งบประมาณ (ล า นบาท)
80.00
60.00

47.48

53.37

65.58

40.00
20.00
-

ป 2548

ป 2549

ป 2550

** เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ

รายงานประจําป 2550
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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิ จัย ต า งประเทศ
งบประมาณ (ล า นบาท)
30.00
24.37

20.00
10.00
-

18.32

17.75

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยเอกชน ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ทุนวิ จัย เอกชน
งบประมาณ (ล า นบาท)
1.50
1.19

1.00
0.50
-

10

0.16
ป 2548

0.16
ป 2549

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายภาควิชา/หนวยงาน ปงบประมาณ 2548 -2550

28.40

งบประมาณ (ลานบาท)

30.00

24.94

25.00

19.59

20.00
15.00
10.00
5.00

20.12

10.08

12.33

13.33
10.46

8.43
8.02
6.17
5.67
5.27
4.56
2.60
3.65 0.60
1.29 1.08
0.32
0.18

6.35
1.09

0.00

17.75

ปงบประมาณ 2548

ปงบประมาณ 2549

กีฏวิทยา
พืชไร
โรคพืช
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวจิ ัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
สถานีวจิ ัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเ หียะ

7.49

8.73

11.22
10.83
7.55

3.47
0.02

2.05
0.60 0.05

ปงบประมาณ 2550

ปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร
พืชสวน
เศรษฐศาสตรเ กษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวจิ ัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สํานักงานเลขานุการ

*** ขอมูลปงบประมาณ 2548 และปงบประมาณ 2549 มาจากรายงานประจําป 2549 สวนในปงบประมาณ 2550
ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชากีฏวิทยา ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชากี ฏวิ ท ยา
งบประมาณ (ล า นบาท)
8.00

7.49

6.00
4.00
2.00

1.09

2.60

0.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ช าปฐพี ศ าสตร แ ละอนุ รั ก ษศาสตร
งบประมาณ (ล า นบาท)
15.00
10.00

13.33
6.35

5.00

8.43

0.00
ป 2548

12

ป 2549

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาพืชไร ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ช าพื ชไร
งบประมาณ (ล า นบาท)
30.00
28.40

20.00

24.94

19.59

10.00
0.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาพืชสวน ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ช าพื ช สวน
งบประมาณ (ล า นบาท)
15.00
10.00

10.08
6.17

8.73

5.00
0.00
ป 2548

รายงานประจําป 2550

ป 2549

ป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาโรคพืช ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชาโรคพื ช
งบประมาณ (ล า นบาท)
6.00

5.67

4.00

3.47

2.00
1.29

0.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร เกษตร
งบประมาณ (ล า นบาท)
8.00
6.00

7.55
4.56

4.00

5.27

2.00
0.00
ป 2548

14

ป 2549

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ประจําปงบประมาณ
2548 - 2550

ภาควิ ชาส ง เสริ มและเผยแพร ก ารเกษตร
งบประมาณ (ล า นบาท)
15.00
10.83

10.00
5.00
3.65

0.00

ป 2548

1.08
ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของภาควิชาสัตวศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชาสั ต วศาสตร
งบประมาณ (ล า นบาท)
15.00

12.33

11.22

10.00
8.02
5.00
0.00
ป 2548

รายงานประจําป 2550

ป 2549

ป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง

งบประมาณ (ลานบาท)
0.80
0.60
0.40

0.60

0.60

0.20

0.18

0.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ศู นย วิ จัย เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต ทางเกษตร
งบประมาณ (ล า นบาท)
25.00
20.00
15.00
10.46
10.00
5.00
0.00
ป 2548

16

20.12

ป 2549

17.75

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

สถานีวิ จัย และศู นย ฝ ก อบรมการเกษตรแมเหีย ะ
งบประมาณ (ล า นบาท)
0.40
0.32

0.30
0.20
0.10

0.00

0.00
ป 2548

ป 2549

0.05
ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบทุนวิจัยของสํานักงานเลขานุการ ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
งบประมาณ (ล า นบาท)
3.00
2.05

2.00
1.00
0.00

0.00
ป 2548

รายงานประจําป 2550

0.02
ป 2549

ป 2550
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รายได
รายไดจจากโครงการวิ
ากโครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 25
2550
50
ในป ง บประมาณ 2550 คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มี ร ายได จ ากโครงการวิ จั ย รวมทั้ ง สิ้ น
2,312,475.88 บาท
ภาควิชา/หนวยงาน
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาสัตวศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
รวมจํานวนเงินทั้งหมด (บาท)

Overhead
Charge*
650,761.69
87,599.00
84,573.00
27,671.76
154,150.36
39,918.36
33,258.36
68,809.22
37,568.00
106,078.86
1,290,388.61

หมวดพิเศษ
พิเศษ ก.**
พิเศษ ข.***
409,096.57
78,225.00
120,881.00
123,295.50
94,183.00
18,744.00
38,261.00
35,782.08
103,601.12
409,096.57
612,972.70

รวม (บาท)
1,059,858.26
165,824.00
205,454.00
150,967.26
248,333.36
58,662.36
71,519.36
68,809.22
35,782.08
37,586.00
209,679.98
2,312,475.88

* คาบริหารโครงการ
** คาเสริมสรางความเข็มแข็งทางการวิจัยใหแกสถาบัน
***คาชดเชยเวลานักวิจัย

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
1.62%
สงเสริมและเผยแพร
ผลผลิตทางเกษตร
การเกษตร 1.55 %
เศรษฐศาสตรเกษตร

9.07%
คณะเกษตรศาสตร

2.98%
โรคพืช 3.09 %

45.83%

พืชสวน 2.54 %
ปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร
10.74%
กีฏวิทยา 6.53%
สัตวศาสตร 8.88 %
18

พืชไร 7.17%
รายงานประจําป 2550

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รายไดรวมของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แสดงการเปรียบเทียบรายได ปงบประมาณ 2548 -2550

2,760,145.46

2,542,702.71

2,312,475.88

ปงบประมาณ 2548

ปงบประมาณ 2549

ปงบประมาณ 2550

รายได (บาท)
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

คณะเกษตรศาสตร

ภาควิ ชาพืชไร

ภาควิ ชาสัต วศาสตร

ภาควิ ชากีฏวิ ทยา

ภาควิ ชาปฐพีศ าสตรและอนุรักษศาสตร

ภาควิ ชาพืชสวน

ภาควิ ชาโรคพืช

ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร

ภาควิ ชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร

ศูนยวิ จัยและฝกอบรมที่สูง

ศูนยวิ จัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

คณะเกษตรศาสตร
รายได (บาท)
1,200,000.00
1,100,000.00

1,102,417.71
1,059,858.26

1,000,000.00
927,067.33

900,000.00
800,000.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาพืชไร ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิชาพืชไร
รายได (บาท)
500,000.00

461,386.50

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00

165,824.00

107,853.00

ป 2548

20

ป 2549

ป 2550

รายงานประจําป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาสัตวศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิชาสัตวศาสตร
รายได (บาท)
250,000.00
200,000.00

211,502.20

205,454.00

150,000.00
100,000.00
50,000.00
16,230.00

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชากีฎวิทยา ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิชากีฏวิทยา
รายได (บาท)
200,000.00
150,967.26

150,000.00
107,830.61

100,000.00
50,000.00
-

7,720.47
ป 2548

รายงานประจําป 2550

ป 2549

ป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
รายได (บาท)
500,000.00
400,000.00

428,340.12
334,496.57

300,000.00

248,333.36

200,000.00
100,000.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชาพื ชสวน
รายได (บาท)
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

226,607.71

58,662.36
ป 2548
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชาโรคพื ช
รายได (บาท)
200,000.00
150,000.00

172,777.00

100,000.00
50,000.00

5,322.61

71,519.36

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร เกษตร
รายได (บาท)
200,000.00
150,000.00

163,963.42

100,000.00

78,409.16

50,000.00

68,809.22

ป 2548

รายงานประจําป 2550

ป 2549

ป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
รายได (บาท)
60,000.00

51,845.40

40,000.00
20,000.00

35,782.08
16,265.00

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
รายได (บาท)
80,000.00
60,000.00

67,148.00

40,000.00
29,878.00

20,000.00

37,586.00

ป 2548

24

ป 2549

ป 2550
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กราฟแสดงขอมูลการเปรียบเทียบรายไดจากโครงการวิจัยศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ประจําปงบประมาณ 2548 - 2550

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
รายได (บาท)
400,000.00
300,000.00
200,000.00

335,775.62
255,550.83

209,679.98

100,000.00
ป 2548

ป 2549

ป 2550

โครงการวิ
โครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 2550
2550**
โครงการวิจัยทีด่ ําเนินการในปงบประมาณ 2550 จํานวน
โดยแยกรายละเอียดไดดังนี้
1. โครงการวิจัยใหม**
1.1 ยังไมแลวเสร็จ
1.2 แลวเสร็จ
2. โครงการเดิมที่ดําเนินการตอในปงบประมาณ 2550
2.1 ยังไมแลวเสร็จ
2.2 แลวเสร็จ
สรุป:
โครงการวิจัยใหม
โครงการเดิม
รวม

จํานวนโครงการ
90
98
188

188

โครงการ

90
40
50
98
32
66

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

แลวเสร็จ
50
66
116

ยังไมแลวเสร็จ
40
32
72

* ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
** อนุมัติในปงบประมาณ 2550 (มีทั้งชื่อเรื่องใหม และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัติเปนป ๆ)
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1. โครงการวิจัยใหม 90 โครงการ
1.1 โครงการวิจัยใหมที่ยังไมแลวเสร็จ 40 โครงการ
1. โครงการศึกษารูปแบบการผลิตสมโอในพื้นที่ภาคเหนือและการพัฒนาคุณภาพเพื่อการสงออก :
ดร. ชูชาติ สันธทรัพย (หัวหนาโครงการ), นางสาวจุฑามาศ ณ นาน, อ.ดร. ดรุณี นาพรหม,
อ.ดร. เยาวลักษณ จันทรบาง, ผศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยรวม)
2. การควบคุมโรคของผึ้งพันธุ (Apis mellifera L.) ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง: ผศ. พิชัย คงพิทักษ
(หัวหนาโครงการ)
3. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Nomuraea rileyi ในการกําจัดหนอนกระทูผัก:
ดร. พัชรินทร ครุฑเมือง (หัวหนาโครงการ)
4. โครงการประสิทธิภาพของสารสกัดจากกานพลู ชา และพริกในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผัก
ตระกูลกะหล่ํา: รศ.ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ (หัวหนาโครงการ), ผศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
(นักวิจัยรวม)
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขคุณภาพเพื่อการสงออก: รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
(หัวหนาโครงการ), นางคําปน นพพันธุ, รศ.ดร. ชาตรี สิทธิกุล, ผศ.ดร.สมเกียรติ สีสนอง,
รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ
6. โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทาง
อณูพันธุศาสตร: ดร. พัชรินทร ครุฑเมือง (หัวหนาโครงการ)
7. การใชสารสกัดจากธรรมชาติใชกําจัดหอยเชอรี่: ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง (หัวหนาโครงการ),
นายปรัชวาล สุกุมลนันท ,อ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง,นายระพีพงศ เกษตรสุนทร (นักวิจัยรวม)
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8. Transport of Agrochemicals in a Watershed in Northern Thailand: ดร. กนกพันธ
พันธุสมบัติ (หัวหนาโครงการ), รศ.ดร. สมพร ชุนหลือชานนท (นักวิจัยรวม)
9. โครงการ ระบบวิ เ คราะห ท างเลื อ กสํ า หรั บ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมตามฐานทรั พ ยากร
ในลุมน้ํา: ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ (หัวหนาโครงการ),นายเฉลิมพล สําราญพงษ, ผศ.ดร.ชาญชัย
แสงชโยสวัสดิ์, รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห,อ.ดร.เมธี เอกะสิงห (นักวิจัยรวม)
10. โครงการประเมินผลการปลูกบํารุงปาและจัดทําฝายตนน้ํา: อ.อนุรักษ ปญญานุวัฒน (หัวหนา
โครงการ), ผศ. ธีระพงษ เสาวภาคย (นักวิจัยรวม)
11. โครงการสาธิตการผลิตไปโอดีเซลชุมชนโดยจัดทําตนแบบผลิตไบโอดีเซล ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว: รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ (หัวหนาโครงการ), ผศ. ธีระพงษ
เสาวภาคย,ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (นักวิจัยรวม) , นาวาเอก อภิรมย เงินบํารุง, นาวาเอก เอกสิทธิ์
รอดอยู ,นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ, ดร.สมัย ใจอินทร (นักวิจัยรวม)
12. การปรับปรุงพันธุพริกเพื่อผลิตน้ําพริกหนุมที่มีความเผ็ดคงที่และปราศจากรสขม: รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ (หัวหนาโครงการ)
13. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการลดสารเคมีเกษตรตกคางในผักและดิน และปรับปรุ ง
คุณภาพดินปลูกโดยผลิตภัณฑ FFC ระยะที่ 2: รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ,รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ (ที่ปรึกษา),นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม ,ดร.ชูชาติ
สันธทรัพย,ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยรวม)
14. โครงการสรีรวิทยาของไมผลและการพัฒนาตนแบบการผลิตผลไมนอกฤดูบนพื้นที่สูง จ. เชียงใหม
ภายใตเงื่อนไขระยะปลูกชิด : กรณีศึกษา ลําไย ลิ้นจี่ และมวง: รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหนา
โครงการ),Dr. Sybille Neidhart,Professor Dr. J.-N. Wunsche,นางสาวกนกวรรณ ศรี, ผศ.พาวิน
มะโนชัย (นักวิจัยรวม)
15. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการลดอุณหภูมิ และคุณภาพของผลสตอเบอรี่: นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน
(หัวหนาโครงการ), รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยรวม)
16. ผลของ Ehthephon ตอการเปลี่ยนเพศดอกของแตงราน: อ.จุทามาส คุมชัย (หัวหนาโครงการ)
17. การศึกษาประชากร Phytophthora infestans ที่พบในจังหวัดเชียงใหม และความตานทานสารเคมี
metalaxyl: อ.วราภรณ ประกอบ (หัวหนาโครงการ),ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, รศ.ดร.ประสาทพร
สมิตะมาน (นักวิจัยรวม)
18. โครงการประเมินและการพัฒนาแตงกวาพันธุแทตานทานตอโรคไวรัส: รศ.ดร.ประสาทพร
สมิตะมาน (หัวหนาโครงการ),นางสาวจารุวรรณ คําสุก, ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียม , นางสาวสายฝน
ชัยยศ (นักวิจัยรวม)
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19. โครงการศึกษาการทนทานตอสารกําจัดเชื้อราคารเบนดาซิมและความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
เชื้อรา colletotrichum gloesporiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวง: อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
(หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ชัยวัฒน โตอนันต (ที่ปรึกษา)
20. พัฒนาเทคนิคกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมะมวงเพื่อการสงออก: ผศ.ดร.วิชชา สอาดสุด
(หัวหนาโครงการ)
21. Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity:the case of Northern Thai Rice Farmers:
ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (หัวหนาโครงการ),Sanzidur Rahman, รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต,
อ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล (นักวิจัยรวม)
22. การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น: รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหนาโครงการ)
23. โครงการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง: รศ.รําไพพรรณ อภิชาติพงศชัย
(หัวหนาโครงการ),ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิท ธิ์ (ที่ปรึกษา),รศ.กฐิ น ศรีมงคล,รศ.ดุษฎี ณ ลําปาง,
รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ, รศ.ดร.วรทัศน อินทรัคคัมพร, รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยรวม)
24. โครงการศึก ษาความเปน ไปไดใ นการจัดทํ า แผนแมบ ทการพัฒ นาในเขตปฏิรู ป ที่ดิน ระยะที่ 2:
ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหนาโครงการ),รศ.ดุษฎี ณ ลําปาง,รศ.รําไพพรรณ อภิชาตพงศชัย,
รศ.ดร.วรทัศน อินทรัคคัมพร, รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยรวม)
25. โครงการอิทธิพลของสื่อตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม:
ผศ.วราภา คุณาพร (หัวหนาโครงการ)
26. การจําแนกเพศของนกมาคอว และนกกระตั๋ว โดยใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ: อ.ดร.น.สพ.
กาญจนชัย แสนวงษ (หัว หน า โครงการ),รศ.ทัศนีย อภิช าติ สรางกูร ,ดร.พัชริน ทร ครุฑเมือ ง,
อ.ดร.สิริวดี ชมเดช, นางสาวสุรภี ทองหลอม (นักวิจัยรวม)
27. การตรวจสอบการกลายพันธุของยีน Ryanodine Receptor 1 (RYR1) ในสุกรสายพันธุทางการคา
และสุกรไทยพื้นเมือง: อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ (หัวหนาโครงการ),รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล,
อ.นสพ. ภาณุวัฒน แยมสกุล (นักวิจัยรวม)
28. การวิเคราะหทางโปรติโอมิกสเพื่อคนหาโปรตีนตัวบงชี้สําหรับลักษณะความนุมของเนื้อไกไทยพันธุ
ลูกผสม: ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (หัวหนาโครงการ),ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง (นักวิจัยรวม)
29. คุณภาพเนื้อและขนาดเสนใยกลามเนื้อของ 3 กลามเนื้อหลักโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในแปลงหญา:
รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (หัวหนาโครงการ)
30. โครงการปรับปรุงพันธุของลักษณะจํานวนลูกตอครอกในสุกรสายพันธุทางการคาโดยใชเครื่องหมาย
โมเลกุ ลดี เอ็ น เอ:
ผศ.ดร.ศุภ มิต ร เมฆฉาย (หั ว หนา โครงการ),ดร.พั ชริน ทร ครุฑ เมื อ ง,
นางสาวสิริวดี ชมเดช (นักวิจัยรวม)
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31. โครงการพัฒ นาชุดตรวจสอบเพื่อตรวจการตั้ง ทอ งและการทํางานของรัง ไขของโคนมโดยโมโน
โคลนอลแอนติบอดีตอฮอรโมนโปรเจสเตอรโรน: รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (หัวหนาโครงการ),
นายศิวัช สังคศรีทวงษ, อรประไพ คชนันทน (นักวิจัยรวม)
32. โครงการวิเคราะหทางโปรตีโอมิกสเพื่อหาโปรตีนตัวบงชี้คุณภาพเนื้อของไกไทยพันธุพื้นเมืองและไก
เนื้อสายพันทางการคา: ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (หัวหนาโครงการ)
33. การศึกษาการระบาดและปองกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิกาแบบผสมผสาน: รศ.ดร.บัณฑูรย
วาฤทธิ์ (หัว หน าโครงการ),นายชวลิต กอสัมพันธ,นายถาวร สุภ าวงศ,นางสาวนิธิ ไทยสัน ทัด ,
วา ที่รอยตรีประเสริ ฐ คําออน,อ.ดร.เยาวลัก ษณ จันทรบ าง,นายวราพงษ บุญ มา,รศ.ดร.สมบัติ
ศรีชูวงศ (นักวิจัยรวม)
34. ความหลากหลายของตนปะดะและผลที่สงเสริมในการฟนฟูปาเหลา: นายนริศ ยิ้มแยม (หัวหนา
โครงการ)
35. โครงการผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชนิดเดนที่มีตอกลากาแฟพันธุอราบิกาเพื่อนําไปใช
ผลิตกลากาแฟในระบบเกษตรอินทรีย: อ. สายสมร ลํายอง (หัวหนาโครงการ), นายนริศ ยิ้มแยม
(นักวิจัยรวม)
36. การจัดการธาตุอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรีย : การใชปุยพืชสดรวมกับปุยอินทรีย-ชีวภาพในการ
ปลูกผัก: นายสมศัก ดิ์ จีรัตน (หัวหนาโครงการ),นายชินวร พิริยพงศ พิทักษ ,รศ.ดร.สมพร
ชุนหลือชานนท,นางสุพัตรา จีรัตน, ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุง (นักวิจัยรวม)
37. โครงการพัฒนาและขยายผลผลิตผักปลอดสารพิษ: นายจตุรงค พวงมณี (หัวหนาโครงการ),
นางกุ ศล ทองงาม,นางกุห ลาบ อุ ตสุข , นายระพีพ งศ เกษตรสุ น ทร,นายศั กดิ์ม นตรี นาชัย เวีย ง
(นักวิจัยรวม)
38. ระบบจัดการทรัพยากรทองถิ่นเพื่อการยกระดับความเปนอยูของชุมชนระดับตําบล ในอําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน: รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา (หัวหนาโครงการ)
39. โครงการสํารวจความตองการรับการสนับสนุนและเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ภายใตการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ: รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (หัวหนา
โครงการ)
40. กลยุท ธ การขั บเคลื่ อ นปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่เปน รูป ธรรมของประชาชนจัง หวัด ภาคเหนือ
ตอนบน: รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (หัวหนาโครงการ)
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1.2 โครงการวิจัยใหมที่แลวเสร็จ 50 โครงการ
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการดินเพื่อลดการใชปุยเคมีบนพื้นที่สูง:
ดร.ชูชาติ สันธทรัพย (หัวหนาโครงการ),นางสาวอังคนา เฟองรอด, ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ
(นักวิจัยรวม)
2. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต: นายกานต คงบรรทัด (หัวหนาโครงการ)
3. การลดการใชสารเคมีในการปลูกพริกหวานในโรงเรือนบนพื้นที่สูง: รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
(หัวหนาโครงการ), ดร.ชูชาติ สันธทรัพย, ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยรวม)
4. โครงการควบคุมหนอนใยผักดวยสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพ และแมลงศัตรูธรรมชาติ
ในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม: รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ (หัวหนาโครงการ),นายธานินทร
ปนเทียน, นายธีรศักดิ์ ศรีวิชัย, อ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง,นายระพีพงศ เกษตรสุนทร,นายวิชัย
ศรีโพธิ์งาม (นักวิจัยรวม)
5. ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550: รศ.ดร.จิราพร
ตยุติวุฒิกุล (หัวหนาโครงการ),รศ.ถนอม คลอดเพ็ง (ผูประสานงาน),นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
,รศ.เพทาย พงษเพียจันทร, นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ, รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปติ,นางเสาวลักษณ เลิศฐิติกุล
,ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล, รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยรวม)
6. การพั ฒ นาศั ก ยภาพปุ ย อิ น ทรี ย ต อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วโพดฝ ก อ อ นรุ น ที่ 1ในที่ น าต.แม ท า
กิ่งอ. แมออน จ.เชียงใหม: รศ.ดร.สมพร ชุนหลือชานนท (หัวหนาโครงการ)
7. โครงการบทบาทของฝายตนน้ําที่มีตอความหลากหลายของชนิดพันธุไมและสังคมพืชปาไมทองที่
ตําบลแมเติน อ.เถิน จ.ลําปาง: ดร.สุภาพ ปารมี (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.สุนทร คํายอง ,
นายพันศักดิ์ วงศสูง,นายสุชาติ มูลเมือง (นักวิจัยรวม)
8. การประเมินและเก็บรักษาพันธุกรรมถั่วบนที่สูง: รศ.วีระพันธ กันแกว (หัวหนาโครงการ),
รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล (นักวิจัยรวม)
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9. โครงการการศึกษารูปแบบและโครงสรางการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อทองถิ่นเพื่อ
ทองถิ่นในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท: รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปติ (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.นงเยาว เนาวรัตน, รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร , รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ (ที่ปรึกษา)
10. การขยายพันธุไมดอกกลุมโพรเทียและเลปโตสเปอรมัมเพื่อการผลิตเปนการคา: รศ.ดร.ณัฐา
โพธาภรณ (หัวหนาโครงการ),นางพินทรัตน แสนใจเปง (นักวิจัยรวม)
11. การคัดเลือกพันธุมะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ (2550): ผศ.ดร.
สุรินทร นิลสําราญจิต (หัวหนาโครงการ)
12. การทดสอบพันธุและปรับปรุงพันธุแวกซฟลาวเวอร (2550): อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย (หัวหนาโครงการ)
รศ.ดร.พิท ยา สรวมศิ ริ
13. การเปรี ย บเทีย บพัน ธุถั่ ว แขกเพื่ อ ผลิต เมล็ ดพั น ธุถั่ ว แขกอิ น ทรีย :
(หัวหนาโครงการ)
14. การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพื่อควบคุมแมลงและโรคพืชบนที่สูง: อ.ดร.ดรุณี
นาพรหม (หัวหนาโครงการ)
15. การพัฒนาอยางครบวงจรการผลิตนํามันหอมระเหยและสารใหกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรเมืองหนาว
(2550): รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหนาโครงการ)
16. โครงการศึ ก ษาความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของเห็ ด ถอบโดยใช ล ายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอ:
นางประทุมพร ยิ่งธงชัย (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (ที่ปรึกษา),ดร.ธิดา
ศรีปวน ,นายปริญญา จันทรศรี, นางพรรัตน ศิริคํา (นักวิจัยรวม)
17. เทคโนโลยีการผลิตดองดึง (ปที่ 3): รศ.ดร.โสระยา รวมรังษี (หัวหนาโครงการ)
18. ผลของการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิเก็บรักษาตอการเกิดอาการช้ําของผลพลับพันธุ P2: รศ.ดร.ดนัย
บุณยเกียรติ (หัวหนาโครงการ)
19. อายุการวางจําหนายและสารดานอนุมูลอิสระในผักโครงการหลวง: รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
(หัวหนาโครงการ)
20. การใชเชื้อ endophytic actinomycetes จากพืชตระกูลกะหล่ําในการควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจาก
เชื้อ Alternaria brassicicola และ Cercospora brassicicola พืชตระกูลกะหล่ํา: ผศ.ดร.ชวนพิศ
บุญชิตสิริกุล (หัวหนาโครงการ)
21. การใชเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza เชื้อราปฏิปกษและเชื้อแบคทีเรีย P. aeroginosa และ B.
subtillis ในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ: อ.วราภรณ ประกอบ (หัวหนาโครงการ)
22. การทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในวงศตาง ๆ ในการควบคุมการเจริญเติบโตเชื้อราสาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของพืชบางชนิด: รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ (หัวหนาโครงการ)
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23. การวิ เคราะห ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ รา Colletotrichum spp. (ปที่ 3):
อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (หัวหนาโครงการ)
24. การศึกษาและควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ที่ทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเชื้อราในพริก: อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (หัวหนาโครงการ)
25. โครงการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ endophytic actinomycetes ในการควบคุมโรคของ
ถั่วลันเตา และการสงเสริมการตรึงไนโตรเจน: ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยรวม)
26. เชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทจากพืชสมุนไพรไทยชนิดตางๆ และความสามารถในการควบคุมโรค
ผักเมืองหนาวในระยะกลา: ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหนาโครงการ)
27. การเลี้ยงผึ้งและตนทุนการผลิตนําผึ้งของผูเลี้ยงในภาคเหนือตอนบน ป 2548/49: รศ.ไพฑูรย
รอดวินิจ (หัวหนาโครงการ)
28. การคนหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับตรวจสอบความสัมพันธทางพันธุกรรมในเสือโครง:
อ.ดร.กาญจน ชั ย แสนวงษ (หั ว หน า โครงการ),รศ.ทั ศ นี ย อภิ ช าติ ส รางกู ร ,รศ.ดร.เทอดชั ย
เวียรศิลป ,ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง,นางสาวสุรภี ทองหลอม (นักวิจัยรวม)
29. การใชพืชอาหารสัตวจากแปลงพืชอาหารสัตวสวนครัวเปนแหลงอาหารหยาบเสริมสํารับการเลี้ยง
แพะ: ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหนาโครงการ),รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช (นักวิจัยรวม)
30. การบริหารโครงการวิจัยและนัวตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากเครือขายการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน (ปงบประมาณ 2550): รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (หัวหนาโครงการ)
31. การประเมินคุณคาทางอาหารและการยอยไดของโภชนะของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในสวน
สัตวจังหวัดเชียงใหม: รศ.ดร.นสพ.กาญจนชัย แสนวงษ (หัวหนาโครงการ),นางสาวสุรภี
ทองหลอม (นักวิจัยรวม)
32. การประเมินแผนการผสมพันธุของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม: ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
(หัวหนาโครงการ)
33. การผลิ ต ไก เ บรสเพื่ อ เป น สั ต ว ป ก ทางเลื อ กสํ า หรั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง:
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.บุญลอม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยรวม)
34. การเพิ่ ม อั ต ราส ว นลู ก โคเพศเมี ย โดยใช น้ํ า เชื้ อ ที่ ผ า นปฏิ กิ ริ ย าไซไตทอกซิ ค จากโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ตอ เอช-วาย แอนติเจน (ปที่ 1): รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (หัวหนาโครงการ)
35. การวิเคราะหความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือโดยใชไมโครแซทเทล
ไลทและไมโตรคอนเดรีย มารเกอร: ผศ.ดร.ศุภมิต ร เมฆฉาย (หัวหนาโครงการ),อ.กรกฎ
วงศพาณิชย, อ.สิริวดี ชมเดช (นักวิจัยรวม)
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36. โครงการจัดทําแผนระยะยาวภาคประชาชนและทองถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: รศ.เพทาย
พงษเพียจันทร (หัวหนาโครงการ)
37. โครงการวิจัยการใชโปรตีนกอนทดแทนอาหารขนสําหรับโคนม: ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหนา
โครงการ),นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท (นักวิจัยรวม)
38. การจัดการความหลากหลายของพืชปลูกในระบบการผลิตกาแฟอราบิกาเปนพืชหลัก: วาที่รอยตรี
ประเสริฐ คําออน (หัวหนาโครงการ), นายชวลิต กอสัมพันธ,นายถาวร สุภาวงศ,นายนริศ ยิ้มแยม
,นางสาวนิธิ ไทยสันทัด,นายวราพงษ บุญมา (นักวิจัยรวม)
39. การจัดการที่หลากหลายภายใตทรงพุมสวนลิ้นจี่บนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มรายไดเสริม: นายชวลิต
กอสัมพันธ (หัวหนาโครงการ),นายถาวร สุภาวงศ,นางสาวนิธิ ไทยสันทัด,วาที่รอยตรีประเสริฐ
คําออน ,นายวราพงษ บุญมา (นักวิจัยรวม)
40. การจัดการแปลงกาแฟอราบีกาเพื่อความสามารถในการอยูรอดหลังการปลูกปแรก: นายนริศ
ยิ้มแยม (หัวหนาโครงการ),วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน (นักวิจัยรวม)
41. การจัดการแปลงปลูกกาแฟอาราบีกาโดยการใชปุยอินทรียและชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมีเพื่อ
คุณภาพของกาแฟและความปลอดภัยของผูบริโภค: นายวราพงษ บุญมา (หัวหนาโครงการ),
นายชวลิต กอสัมพันธ,นายถาวร สุภาวงศ,นางสาวนิธิ ไทยสันทัด,วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน
(นักวิจัยรวม)
42. การตัดสินใจเขารวมกลุมผลิตกาแฟคั่วบดของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกา ตําบลเทพเสด็จ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม: นายถาวร สุภาวงศ (หัวหนาโครงการ),นายชวลิต กอสัมพันธ ,
นายนริศ ยิ้มแยม,นางสาวนิธิ ไทยสันทัด,วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน,นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
,นายวราพงษ บุญมา (นักวิจัยรวม)
43. การปองกันกําจัดครั่งบนตนลิ้นจี่แบบผสมผสาน: นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (หัวหนาโครงการ)
44. รูปแบบธุรกิจกาแฟคั่ว-บดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม: นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
(หัวหนาโครงการ)
45. การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูชมพูปลอดภัยจากสารเคมีโดยใชน้ําสกัดชีวภาพเปนปจจัย
การผลิต: นายชินกฤต สุวรรณคีรี (หัวหนาโครงการ),นางกาญจนาภรณ ลอดแกว,นางกุหลาบ
อุตสุข ,นายจตุรงค พวงมณี (นักวิจัยรวม)
46. ความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจในการปรับเปลี่ยนจากเกษตรปลอดพิษสูเกษตรอินทรียของเกษตรกร
เครือขายเกษตรปลอดพิษแมปง: นางกุศล ทองงาม (หัวหนาโครงการ),นางกุหลาบ อุตสุข,
นายจตุรงค พวงมณี (นักวิจัยรวม)
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47. ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําสกัดชีวภาพที่ใชทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม: นายชินกฤต
สุวรรณคีรี (หัวหนาโครงการ),นางกาญจนาภรณ ลอดแกว,นายจตุรงค พวงมณี (นักวิจัยรวม)
48. โครงการปรับปรุงพันธุมะเขือเทศรับประทานสด ระยะที่ 1: นายจตุรงค พวงมณี (หัวหนาโครงการ),
นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยรวม)
49. โครงการเปรียบเทียบความแตกตางของสีที่ใชเปนกับดักแมลง: นายจตุรงค พวงมณี (หัวหนา
โครงการ),นางกุหลาบ อุตสุข,นายระพีพงศ เกษตรสุนทร (นักวิจัยรวม)
50. โครงการเปรียบเทียบวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะระหวาน: นายจตุรงค พวงมณี (หัวหนาโครงการ),
นางกุหลาบ อุตสุข,นายระพีพงศ เกษตรสุนทร,นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง (นักวิจัยรวม)

2. โครงการเดิมที่ดําเนินการตอในปงบประมาณ 2550 จํานวน 98 โครงการ
2.1 โครงการวิจัยเดิมที่ยังไมแลวเสร็จ 32 โครงการ
1. โครงการการผลิตผักคุณภาพ เพื่อการสงออก และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษใน
โรงตาขายกันแมลง ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา และนครปฐม: รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
(หัวหนาโครงการ),นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน, นายนายอิทธิสุนทร นันทกิจ, นายพรหมมาศ
คูหากาญจน, นางสาววรากร ปนขันธยงค, นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยรวม)
2. โครงการศึกษารูปแบบการผลิตและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกกลวยไขเพื่อการสงออก ในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร: รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล,
ดร.ชูชาติ สันธทรัพย,นางสาวประนอม ใจอาย (นักวิจัยรวม)
3. การจัดการลุมน้ําอยางมีสวนรวม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม: อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
(หัวหนาโครงการ)
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4. การผลิ ตหั ว เชื้ อ จุ ลิ นทรี ย ใ ห เหมาะสมกั บ การใช ป ระโยชน ทางการเกษตร:
รศ.ดร.สมพร
ชุนหลือชานนท (หั วหนาโครงการ),ดร.ชูชาติ สันธทรัพ ย,ดร.สุดชล วุนประเสริฐ ,ดร.อรวรรณ
ฉัตรสีรุง (นักวิจัยรวม)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและผลผลิตของพืชทีปลูกบนที่ลาดชันในระบบเกษตรน้ําฝนโดยใช
การปลูกในรองและวัสดุคลุมดิน: รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล (หัวหนาโครงการ)
6. โครงการการแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากสมและศักยภาพของเชื้อนี้ในการสงเสริม
การเจริญเติบโตของสม: ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุง (หัวหนาโครงการ)
7. การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดลอม: ศ.ดร.จักรี เสนทอง
(หัวหนาโครงการ)
8. การถายทอดทางพันธุกรรมของปริมาณแกมมาโอไรซานอลในขาวเหนียวดําพื้นเมือง: นางปณิตา
บุญสิทธิ์ (หัวหนาโครงการ)
9. การแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวพันธุปลูก และขาวปา: Barbara Schaal (หัวหนาโครงการ),
Wesley J. Leverich,นายกนก ฤกษเกษม,ดร.จรรยา มณีโชติ,รศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด ,
นายวราพงษ บุญมา,อ.ดร.ศันสนีย จําจด (นักวิจัยรวม)
10. การวิจัยและพัฒนาการผสมเมล็ดพันธุ ถั่วเหลือง ผักสด: ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ (หัวหนา
โครงการ),นายครุพันธ แสนศิริพันธ, นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ (นักวิจัยรวม)
11. ความหลากหลายในระบบเกษตร เพื่อการจัดการและอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองในบริเวณศูนยกลาง
ความหลากหลาย: ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ศันสนีย จําจด
(นักวิจัยรวม)
12. โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิใหตานทานตอดวงถั่ว: รศ.วีระพันธ กันแกว (หัวหนาโครงการ),
รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล (นักวิจัยรวม)

รายงานประจําป 2550

35

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

13. ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การใช ธ าตุ อ าหารพื ช ในการเพาะปลู ก อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ:
ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเ กษม (หัว หน า โครงการ),นายกนก ฤกษ เกษม,ดร.จรรยา มณี โ ชติ ,
ดร.ชนากานต พรมอุทัย, นายนริศ ยิ้มแยม,ดร.พรรธิภา ณ เชียงใหม, นางวิไลลักษณ สมมติ,
รศ.ดร.ศันสนีย จําจด,อ.ดร.สมจิตร อยูเปนสุข, ดร.สริตา อยูพุม, นายสิทธิชัย ลอดแกว (นักวิจัยรวม)
14. ผลของปริมาณสารพอกเมล็ด กาว และความเร็วรอบของเครื่องจักรที่มีผลตอคุณภาพเมล็ดพอก:
อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ (หัวหนาโครงการ)
15. อิท ธิพ ลของแคลเซี่ยมตอการเจริญ เติบโตและการเขา ทําลายของเชื้อรา Aspergilus flavus
ในถั่วลิสง: ศ.ดร.จักรี เสนทอง (หัวหนาโครงการ)
16. การประเมิ นเชื้ อ พัน ธุกรรมพริก ใหญใ นลักษณะตัว ผูเปน หมัน: รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพัน ธุ
(หัวหนาโครงการ), ดร.บุบผา , ดร.ปาริชาติ เบิรน (ที่ปรึกษา) , นางสาวจุทามาส คุมชัย , นายโชคชัย
ไชยมงคล,รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ ,รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ,อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย (นักวิจัยรวม)
17. ผลของสารละลายเคมี ที่ ป ลอดภั ย ต อ คุ ณ ภาพหลั ง การเกี่ ย วของผลสตอเบอรี่ ที่ พ ร อ มบริ โ ภค:
นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยรวม)
18. Extracts of cultured insect fungi as biopesticides : in vivo assays.: ดร.Patticia Watts
(หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (นักวิจัยรวม)
19. การพัฒนามายคอไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย: อ.สายสมร ลํายอง (หัวหนาโครงการ), อ. พิภพ ลํายอง
(นักวิจัยรวม)
20. Rice Landscape Management for Raising Water Productivity, Conserving Resources, and
Improving Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong and Red River Basins:
อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (หัวหนาโครงการ), รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห (นักวิจัยรวม)
21. Impact of water resources development and irrigation on rural livelihood Cases from
Thailand: อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (หัวหนาโครงการ)
22. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบการผลิ ต เกษตรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามวิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง:
ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (หัวหนาโครงการ),อ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, นัทธมน ธีระกุล (นักวิจัยรวม)
23. การใช ป ระโยชน จ ากการทํ า ทุ ง หญ า ถั่ ว -ผสมแบบปลู ก สลั บ เป น แถบในการเลี้ ย งโครี ด นม:
ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหนาโครงการ),นายจีระวัชร เข็มสวัสดิ์ (ที่ปรึกษา) , นายจรูญโรจน
จันทรศิริ, นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท,นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยรวม)
24. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพดี: รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
หัวหนาโครงการ)
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25. Companion Modelling for Resilient Water Management: Stakeholders' Perceptions of
Water Dynamics and Collective Learning at the Catchment Scale: นายพนมศักดิ์
พรหมบุรมย (หัวหนาโครงการ), รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห (นักวิจัยรวม)
26. Understanding Dynamic Resource Management Systems and Land Cover Transitions
in Montane Mainland Southeast Asia: รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห (หัวหนาโครงการ)
27. โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือ
ตอนบน: ความเสี่ยงเชิ งกายภาพในระบบการผลิตพืช: ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(หัวหนาโครงการ),นายเฉลิมพล สําราญพงษ,อ.ดร.เมธี เอกะสิงห (นักวิจัยรวม)
28. ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพั ฒ นาและการจั ด การทรั พ ยากร จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน:
รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา (หัวหนาโครงการ),ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ,ผศ.ดร.นิ่มอนงค
งามประภาสม (นักวิจัยรวม)
29. ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน : ความ
เสี่ยงและการลดความเสี่ยงเชิงชีวภาพทางเกษตร: รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ (หัวหนาโครงการ),
อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยรวม)
30. ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ระบบ
การผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร: รศ.ดร.เบญจพรรณ
เอกะสิงห (หัวหนาโครงการ),อ.ดร.กมล งามสมสุข, นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยรวม)
31. ผลของสารละลายเคมีที่ปลอดภัยตอ คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พ รอมบริโภค
(ปที่ 2): รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหนาโครงการ)
32. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพดอกและหัวของแคลลาลิลลี่: รศ.ดร.โสระยา รวมรังษี (หัวหนาโครงการ)

รายงานประจําป 2550

37

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

2.2 โครงการวิจัยเดิมแลวเสร็จ 66 โครงการ
1. โครงการความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนเกษตร: นางสาวปราณี
หะซั น (หั ว หน า โครงการ),นางสาวทิ ว ากร ศิ ริ รั ต น , นางสุ ท ธิ ณี อิ น ถา,นางสาวแสงดาว ป น ธิ
(นักวิจัยรวม)
2. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรคณะเกษตรศาสตร ต อ การให บ ริ ก ารงานคลั ง และพั ส ดุ :
นางสาววรีลักษณ วรรณวิจิตร (หัวหนาโครงการ)
3. โครงการแนวทางพัฒนาการบริหารงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง (หัวหนาโครงการ)
4. โครงการปจจั ยที่ เ กี่ยวขอ งกับ การใช ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็กทรอนิ กส (E-office) อยา งมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร: นางสาวมัลลิกา หงษหิรัญ (หัวหนาโครงการ),
นางศิริพร เลาหกุล (นักวิจัยรวม)
5. โครงการศึกษาการใชประโยชนจากผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547-2548: นางสาววิไ ลพร ธรรมตา (หัว หนา โครงการ),นางสาวนพวรรณ นุบุญ มา,
นางสาวนิตยา วงคไชย (นักวิจัยรวม),นายมานพ เปยพรรณ,นางลาลิตยา นุมมีศรี,นางสาวสายฝน
วงคสุวรรณ (นักวิจัยรวม)
6. Application of New Molluscicdal Saponins against Golden Apple Snails, Pomacea
canaliculata, and its effect to freshwater fish: ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง (หัวหนาโครงการ),
นายปรัชวาล สุกุลมาลนันท,อ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง,นายระพีพงศ เกษตรสุนทร (นักวิจัยรวม)
7. การใชเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae ในการกําจัดแมลงศัตรูผัก: ดร.พัชรินทร
ครุฑเมือง (หัวหนาโครงการ),นางพิมพรรณ สมมาตย (นักวิจัยรวม)
8. ประสิทธิภ าพของสารสกัดจากพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักตระกูล
กะหล่ํา :
รศ.ดร.ไสว บู ร ณพานิ ชพั น ธุ (หัว หน า โครงการ),ผศ.ดร.เกวลิ น คุ ณ าศั ก ดากุ ล
(นักวิจัยรวม)
9. Appraisal of Sassafras Oils (Essential Oils of Family Lauraceae) in Thailand: Part 2:
อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร (หัวหนาโครงการ)
10. การตอบสนองของหญาแฝกตอการใสเชื้อจุลินทรียดินในภาคสนาม: ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ
(หัวหนาโครงการ),ดร.ชูชาติ สันธทรัพย (นักวิจัยรวม)
11. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตรน้ําฝนอยางยั่งยืนบนพื้นที่
ลาดชัน ปที่ 3 (ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in
Mountainous Ares of South East Asia): รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล (หัวหนาโครงการ)
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12. การศึกษาศักยภาพของปุยอินทรียตอการเพิ่มผลผลิตขาวโพดออนรุนที่ 2 ในที่ดอน: รศ.ดร.สมพร
ชุนหลือชานนท (หัวหนาโครงการ)
13. โครงการนํารองเคหะชนบท ภาคเหนือ (โครงการตอเนื่องปที่ 2): ผศ.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง
(หัวหนาโครงการ),ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยรวม)
14. โครงการวิจัยการใชประโยชนยิปซั่มและเถาหนักในการเกษตร: ศ.ดร.ไพบูลย วิวัฒนวงศวนา
(หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ, นายธนวัฒน นุกูลการ (ที่ปรึกษา) , รศ.ดร.สุชาติ
จิรพรเจริญ (นักวิจัยรวม)
15. การปลูกทดสอบพันธุและผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงสายพันธุดี: รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล (หัวหนา
โครงการ),นายณรงค บุญแกว,นายวิมล ปนสุภา,นายวีรพันธ กันแกว,ศ.ดร.สุมินทร สมุทคุบณ ,
ผศ.ดร.สุรัตน นักหลอ (นักวิจัยรวม)
16. การผลิตพืชไรภายใตการจัดการแบบอินทรีย: ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ (หัวหนาโครงการ),
นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ,รศ.ดร.สมพร ชุนหลือชานนท,ผศ.อนันต อิสระเสนีย (นักวิจัยรวม)
17. การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการประเมิ น การพั ก ตั ว ของเมล็ ด พั น ธุ ข า วด ว ยเทคนิ ค NIRs:
อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ (หัวหนาโครงการ)
18. ความหลากหลายของการหักลมของขาวโพดเลี้ยงสัตว: นางปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหนาโครงการ)
19. โครงการการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา: รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
(หั ว หน า โครงการ),นายณั ฐ วุ ฒิ เนี ย มสอน,ผศ.ทวี ชั ย นิ ม าแสง,ดร.ธนี ย า เจติ ย านุ ก รกุ ล ,
นายประสพศิริ เหลาวานิช ,นายวิษณุ หาญศิริชัย,นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ ,นายสภาวุฒิ บุญกอน ,
ดร.สมัย ใจอินทร (นักวิจัยรวม)
20. โครงการผลของปุยไนโตรเจนตอปริมาณแกมมาโอไรซานอลในขาวเหนียวดําพื้นเมือง: นางปณิตา
บุญสิทธิ์ (หัวหนาโครงการ)
21. โครงการศึกษาความเปนไปไดของการปลูกพืชน้ํามันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืช
ครบวงจรในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ ปที่ 2: รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ (หัวหนาโครงการ),
นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ (นักวิจัยรวม)
22. โครงการศึกษาแนวทางการรวมมือผลิตปาลมน้ํามันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง: รศ.ดร.พรชัย
เหลืองอาภาพงศ (หัวหนาโครงการ), ดร.สมเจตน ประทุมมินทร (นักวิจัยรวม)
23. ผลของสารที่ปลดปลอยจากรากและฝกของสายพันธุถั่วลิสงตอการทนแลงและตานทานตอสาร
อะฟลาทอกซิน: ศ.ดร.จักรี เสนทอง (หัวหนาโครงการ)
24. ผลของอุณหภูมิกาซคารบอนไดออกไซดและการขาดน้ําตอการเจริญเติบโตของถั่วลิสงและการเขา
ทําลายของเชื้อรา Aspergillus flavus: ศ.ดร.จักรี เสนทอง (หัวหนาโครงการ)
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25. การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน : กรณีศึกษาการผลิตลําไย ลิ้นจี่
และมะมวงนอกฤดู ระยะที่ 3: รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหนาโครงการ)
26. การปรับปรุงพันธุพืชดวยกระบวนการไอออนนาโน: รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย (หัวหนาโครงการ)
27. การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณฮอร โ มนในช ว งก อ การออกดอกนอกฤดู ข องลํ า ไยและลิ้ น จี่ ป ที่ 2
(ภายใตชุดโครงการ การใชดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนระยะที่ 3): อ.ดร.ดรุณี
นาพรหม (หัวหนาโครงการ)
28. การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืชโดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเส:
อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหนาโครงการ),นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม,ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
(นักวิจัยรวม)
29. การพั ฒ นาพั น ธุ ว า นนางคุ ม (โครงการย อ ยในโครงการหลั ก การพั ฒ นาพั น ธุ ไ ม ด อกพื้ น เมื อ ง
ประเภทหัว): ผศ.ดร. พิมพใจ อาภาวัชรุตม (หัวหนาโครงการ),อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยรวม),
อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา, นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ (นักวิจัยรวม)
30. การเพิ่มศักยภาพในการใชทรัพยากรบนพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรพอเพียงและยั่งยืน: รศ.ดร.บัณฑูรย
วาฤทธิ์ (หัวหนาโครงการ),นายชวลิต กอสัมพันธ,นายถาวร สุภาวงศ ,นางสาวนิธิ ไทยสันทัด ,
วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน,นายวราพงษ บุญมา (นักวิจัยรวม)
31. การรวบรวมพั น ธุ ห งส เ หิ น ในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ อ งไคร อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ :
อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (หัวหนาโครงการ)
32. การรวบรวมองค ค วามรู ก ระบวนการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น ของบร อ คโคลี่ :
นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยรวม)
33. การลดการใชสารเคมีเกษตรในการปลูกกุหลาบแบบใหเกษตรกรมีสวนรวม 2549 (ภายใตโครงการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย): รศ.ดร.ณัฐา
โพธาภรณ (หั ว หน า โครงการ),รศ.ดร.พิ ท ยา สรวมศิ ริ (ที่ ป รึ ก ษา),นางกนิ ษ ฐา เอื้ อ งสวั ส ดิ์ ,
รศ.ดร.จิ ร าพร ตยุ ติ วุ ฒิ กุ ล , อ.ดร.ธนะชั ย พั น ธ เ กษมสุ ข , รศ.ดร.พรชั ย เหลื อ งอาภาพงศ ,
อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย, อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี ,รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ,ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
(นักวิจัยรวม)
34. การอนุรักษพันธุกลวยไมท องถิ่นภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร: อ.ดร.ฉันทนา
สุวรรณธาดา (หัวหนาโครงการ), นางสาวประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย , นายรณณรงค อินทุภูติ
(นักวิจัยรวม)
35. คุณภาพดานโภชนาการของกะหล่ําปลีอินทรีย: รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหนาโครงการ)
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36. โครงการผลของสารเคลือบผิวตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสมพันธุสายน้ําผึ้ง: รศ.ดร.ดนัย
บุณยเกียรติ (หัวหนาโครงการ), ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท (นักวิจัยรวม)
37. โครงการผลของสารโพแทสเซีย มคลอเรตและแสงต อ การพั ฒนาตาดอกและการเปลี่ ย นแปลง
ปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกและเอทธิลีนในยอดและใบของลําไยพันธุดอ: อ.ดร.ดรุณี นาพรหม
(หัวหนาโครงการ)
38. โครงการวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยีในการลดสารเคมีเกษตรตกคางในผักและดิน และปรับปรุง
คุณภาพดินปลูกโดยผลิตภัณฑ FFC ระยะที่ 1: รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.สมบั ติ ศรี ชู ว งศ , รศ.ดร.ไสว บู ร ณพานิ ช พั น ธุ (ที่ ป รึ ก ษา),นางสาวกนกวรรณ ศรี ง าม ,
ดร.ชูชาติ สันธทรัพย, ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยรวม)
39. ปจจัยที่ผลกระทบตอการลดอุณหภูมิ และคุณภาพของผลสตอเบอรี่ โครงการยอยที่ 2: นายชัยพิชิต
เชื้อเมืองพาน (หัวหนาโครงการ), รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยรวม)
40. ผลของปุยทางใบที่มีตอคุณภาพผักและผลไม: อ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหนาโครงการ)
41. การผลิตลําไยคุณภาพดีตนทุนต่ํา: ผศ.พาวิน มะโนชัย (หัวหนาโครงการ) รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
(นักวิจัยรวม)
42. การลดการใชสารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ําแบบใหเกษตรกรมีสวนรวม 2549 (ภายใตโครงการ
การใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรในภาคเหนื อ ของประเทศไทย):
ผศ.ดร.ชวนพิ ศ บุ ญ ชิ ต สิ ริ กุ ล (หั ว หน า โครงการ),รศ.ดร.พิ ท ยา สรวมศิ ริ (ที่ ป รึ ก ษา),
ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ,ดร.ชูชาติ สันธทรัพย ,อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข ,รศ.ดร.พรชัย
เหลืองอาภาพงศ ,รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ ,อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี ,รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ ,
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ,ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยรวม)
43. ความหลากหลายระหวางเชื้อ Trichoderma isolates ตางๆ จากบริเวณ Rhizosphere ของพริกและ
Trichoderma สารชีวภันฑ ตอการควบคลุมโรคเหี่ยวของพริก และผลกระทบตอเชื้อราอื่นๆ ในดิน:
ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (หัวหนาโครงการ)
44. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมีเกษตรในสวนสมเขียวหวาน 2549 (ภายใตโครงการ
การใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรในภาคเหนื อ ของประเทศไทย):
รศ.ดร.สมบัติ ศรีชู ว งศ (หั ว หนา โครงการ),รศ.ดร.พิท ยา สรวมศิ ริ (ที่ ป รึ กษา),รศ.ดร.จิ ราพร
ตยุติวุฒิกุล, อ.ดร.ดรุณี นาพรหม, อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข, รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ,
อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี, รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ,ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุง (นักวิจัยรวม)
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45. Labor Organization and Integrated Pest Management (IPM) in Thailand: Dr. Volker
Beckmann (หัวหนาโครงการ),อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ (นักวิจัยรวม)
46. Impact Analyses of Economic Integration on Agriculture and Policy Proposanls to ward
Poverty Alleviation in Rural East Asia: อ.ดร.พรสิริ สืบพงษสังข (หัวหนาโครงการ)
47. โครงการพัฒนารูปแบบมาตราการและการจัดการทรัพยากรน้ําบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนโดยการมีสวน
รวมในระดับลุมน้ํา กรณีศึกษาลุมน้ําแมสา จ. เชียงใหม ปท่ี 1(โครงการความรวมมือกับตางประเทศ
(ไทย-ยุโรป (เยอรมัน)): อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ (หัวหนาโครงการ), Dr. Andreas Neef ,
Prof. Dr. Michael Ahlheim , อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยรวม)
48. โครงการวิ จั ย ตลาดข า วหอมมะลิ จั ง หวั ด พะเยาเพื่ อ การส ง ออก:
ศ.ดร.อารี วิ บู ล ย พ งศ
(หัวหนาโครงการ),รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, รศ.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, อ.ดร. เยาวเรศ
เชาวนพูนผล (นักวิจัยรวม)
49. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการลดอุณหภูมิ และคุณภาพของผลสตรอเบอรี่: รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
(หัวหนาโครงการ)
50. ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลในเขตภาคเหนือ: ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหนาโครงการ),รศ.รําไพพรรณ อภิชาติพงศชัย ,
รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ (นักวิจัยรวม)
51. Establishment of feeding standard of beef cattle and feedstuff: รศ.ดร.บุญลอม ชีวะอิสระกุล
(หัวหนาโครงการ)
52. การใชพลูเสริมในอาหารลูกสุกรระยะหลังหยานมเพื่อปองกันโรคทองรวง: รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
(หัวหนาโครงการ), อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ , ผศ.ดวงพร พิชผล, อ.ประภาวดี ไพรินทร (นักวิจัยรวม)
53. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก
และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม: รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (หัวหนา
โครงการ), รศ.ดุษฎี ณ ลําปาง, อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข, อ.ดร.พัชรินทร ระวียัน, ผศ.ดร.เมธินี
เหว ซึ่งเจริ ญ , รศ.ดร.สุ ชน ตั้ ง ทวีวิพัฒน ,รศ.สุทัศน จุลศรีไ กวัล,รศ.ดร.สุร พล เศรษฐบุตร ,
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยรวม)
54. ระบบการผลิ ต และโอกาสทางการตลาดของการผลิ ต เนื้ อ โคพื้ น เมื อ งในเขตจั ง หวั ด ภาคเหนื อ
( ลําพูน - ลําปาง): รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล (หัวหนาโครงการ),ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ , อ.นครินทร
พริบไหว, รศ.เพทาย พงษเพียจันทร (นักวิจัยรวม)
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55. การเก็บและกําหนดพันธุชาที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกภาคเหนือของประเทศไทย: นายชวลิต
กอสัมพันธ (หัวหนาโครงการ)
56. โครงการคุณภาพของกาแฟอราบิกาจากสายพันธุที่แตกตางกัน: นายชวลิต กอสัมพันธ (หัวหนา
โครงการ),นายถาวร สุภาวงศ,วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน, นายวราพงษ บุญมา (นักวิจัยรวม)
57. โครงการผลของวิธีการทําสารกาแฟที่แตกตางกันตอคุณภาพของกาแฟอราบิกา: นายชวลิต
กอสัมพันธ (หัวหนาโครงการ),นายถาวร สุภาวงศ ,วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน (นักวิจัยรวม)
58. โครงการสถานการณการผลิตและคุณภาพของกาแฟอราบีกา ในพื้นที่เพาะปลูกเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย: นายวราพงษ บุญมา (หัวหนาโครงการ),นายชวลิต กอสัมพันธ,นายถาวร สุภาวงศ ,
นางสาวนิธิ ไทยสันทัด,วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน,นายประเสริฐ ทองคํา (นักวิจัยรวม)
59. Thailand Experience in the Context of the Study on Competitive Commercial Agriculture in
Africa: รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห (หัวหนาโครงการ),อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, อ.ดร.ชพิกา
สังขพิทักษ, อ.ดร.พรสิริ สืบพงษสังข (นักวิจัยรวม)
60. การประยุกตใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ทองทุงไทย) ในระดับ อบต. :รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(หัวหนาโครงการ),ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล (นักวิจัยรวม)
61. การพัฒนาระบบวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นที่เพื่อใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ:
อ.ดร.เมธี เอกะสิงห (หัวหนาโครงการ),นายเฉลิมพล สําราญพงษ, ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(นักวิจัยรวม)
62. การพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคเรื่องการเกษตรที่สูงในเขต GMS: โดยแนวทางเชิงระบบเพื่อเชื่อมโยง
ที่สูงและที่ราบลุมในจีน สปป. ลาว ไทย กัมพูชาและเวี ยตนาม: รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(หัวหนาโครงการ), รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห, อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยรวม)
63. โครงการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกที่มีตอการผลิตขาวและทรัพยากรน้ํา:
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหนาโครงการ)
64. โครงการลดภาระหนี้และความยากจนของเกษตรกรชาวนารายยอยโดยระบบผสมผสานพืชและ
ปศุสัตว: อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ (หัวหนาโครงการ),นางสาวบุศรา ลิ้มนิรนั ดรกุล (นักวิจัยรวม)
65. Regoverning Market : Keys to Inclusion of Small Scale Producers in Dynamic Potato
Market in Thailand: ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (หัวหนาโครงการ)
66. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับทองถิ่น: ทองทุงไทย ระยะที่สอง: รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
(หัวหนาโครงการ), อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ,อ.ดร.เมธี เอกะสิงห (ที่ปรึกษา), ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล
(นักวิจัยรวม)
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งานสร
งานสราางสรรค
งสรรคตตีพีพิมิมพพเเผยแพร
ผยแพรหหรืรืออนํนําาไปใช
ไปใชปประโยชน
ระโยชนรระดั
ะดับบชาติ
ชาติ และนานาชาติ
และนานาชาติ
งานสรางสรรคดีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม

จํานวน (เรื่อง)
259
69
328

ขอมูลจาก http://mis.agri.cmu.ac.th/user/main/data_mining.asp ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

งานสรางสรรคดีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
วารสาร จํานวน 46 เรื่อง
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พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. "สบูดํา" ทิศทางสูความสําเร็จพลังงานทดแทนของประเทศไทย.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. "สบูดํา" พืชชูนโยบาย อบต.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. An annotated list of cercosporoid fungi in Northern Thailand.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2550. Combining Ability Anaylsis of yield and Yield Components in
Azukibean under Condition of Northern Thailand.
สุชาดา เวียรศิลป. 2549. Effect of Mixing Agents Ratio on Seed Pelleting and Speed of
Mixing Chamber on Rice Seed Guality.
โสระยา รวมรังษี. 2550. Effects of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Deficiencies on
Growth and Development of Globba rosae Gagnep.
จักรี เสนทอง. 2550. Effects of termperature and Elevate CO2 on Shoot and Root Growth of
Peanut Grown in Controlled Environment chambers.
นิวัติ อนงครักษ. 2550. Factors and processes of gibbsite formation in Northern Thailand.
สุชาดา เวียรศิลป. 2549. Radio Frequency Heat Treatment to Eradicate Fusarium
semitectum in Corn Grain (Zea mays).
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. Thaiodiesel 300 ปะติมากรรมเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา.
ธวัชชัย รัตนชเลศ, จงรักษ มูลเฟย, รุงทิพย อุทุมพันธ. 2549. กระบวนการทํายุทธศาสตรกลุม
มะมวง.
ธวัชชัย รัตนชเลศ, จงรักษ มูลเฟย, รุงทิพย อุทุมพันธ. 2549. กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรลําไย.
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โชค มิเกล็ด. 2550. กระบือนมและผลิตภัณฑจากนมกระบือ.
ทัศนีย อภิชาติสรางกูร. 2550. การใชโยเกิรตเพื่อปองกันอาการอุจจาระรวงในลูกสุกรดูดนม.
ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2550. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของลําไยระหวางการลดความชื้น.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2550. การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพื่อการสงออกสูตลาดโลก.
สุชาดา เวียรศิลป, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2550. การพัฒนาเทคนิคการผลิตเมล็ดสังเคราะห
พริกหวาน.
สุชาดา เวียรศิลป, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2550. การเพิ่มความมีชีวิตของเมล็ดสังเคราะห
พริกหวานโดยใชกรดแอบซิสสิค.
พันทิพา พงษเพียจันทร. 2550. การวัดความดิบของถั่วเหลืองดวยเครื่อง Spectrophotometer.
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2549. การหาปริมาณความชื้นอยางแมนยําสูงในขาวสารพันธุขาวดอก
มะลิ 105 ดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. ความเปนไดของการปลูกปาลมน้ํามันในภาคเหนือเพื่อไบโอดีเซล.
บัณฑูรย วาฤทธิ์. 2549. ความแปรปรวนของปริมาณสารแอนติออกซิแดนสในใบชาที่ปลูกในจังหวัด
เชียงใหมและเชียงราย.
บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. ความสัมพันธของตําแหนงเตานมกับการเจริญเติบโตของลูกหมู.
ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2549. ความสามารถในการรับแรงกดทับของผลลําไยสดพันธุดอ.
พรชั ย เหลื อ งอาภาพงศ . 2549. โครงการไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั น ปาล ม ในพื้ น ที่ ป ลู ก ใหม . ..กั บ
ความกาวหนาเบื้องตน.
ไสว บูรณพานิชพันธุ. 2550. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของดวงหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. ชุมชนพึ่งพาพลังงานตนเองจากทับมา...สู B50.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2550. ถั่วอะซูกิพันธุปางดะ.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. เทคนิคใหมในพื้นที่ปลูกใหม...ทางออกปาลมน้ํามันไทย.
ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2549. แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตมะมวงอยางยั่งยืนเชิงบูรณาการ
ในภาคเหนือ.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. ไบโอดีเซลไทย ทําอยางไรใหถึงจุดเปาหมาย.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2549. ปลูกถั่วลิสงอยางไร ไมใหฝกและเมล็ดลีบ.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. ปาลมน้ํามัน วัตถุดิบสําคัญสูเสนทางไบโอดีเซลไทย.
สมบัติ ศรีชูวงศ. 2550. ผลของ Trichoderma sp. ตอการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum
truncatum และตอเมล็ดพันธถั่วเหลือง.
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ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2549. ผลของอุณหภูมิเครื่องสีตอคุณภาพการสีของขาวพันธุชัยนาท1.
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2549. ผลของอุณหภูมิตอเชื้อราปฏิปกษและการควบคุมเชื้อ Alternaria
brassicicola(Schweinitz).
ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2549. ผลของอุณหภูมิแวดลอมตออุณหภูมิขาวเปลือกและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพขาวระหวางการเก็บรักษา.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2549. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. พลังงานไบโอดีเซลในประเทศญี่ปุน จากน้ํามันพืชมือสอง.
ทัศนีย อภิชาติสรางกูร. 2549. โยเกิรต ทางเลือกใหมของการรักษาโรคทองเสียในลูกสุกร.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. ลําไยไทย ผลไมเพื่อชาวโลก.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. สถานการณปาลมไทย กับอนาคตไบโอดีเซลเพื่อพลังงานทดแทน.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2550. สูตรการทําสวนปาลมเพื่อเขาสู Biodiesel ไทย.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. สูตรสําเร็จการคํานวณปาลมน้ํามันเพื่อไบโอดีเซล โดยสถาบันพืช
พลังงานทดแทนแหงประเทศไทย.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. อนาคตปาลมน้ํามัน...อนาคตพลังงานไทย.
ธนะชัย พันธเกษมสุข. 2549. อาหารเชียงใหมปลอดภัย.

หนังสือ-ทั้งเลม จํานวน 4 เรื่อง






พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. คัมภีรปาลม พืชเศรษฐกิจเพื่ออุปโภคและบริโภค.
ชินกฤต สุวรรณคีรี. 2550. คูมือการฝกงานนักศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้ําสกัดชีวภาพ
Bio extract Production Technology.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. สบูดํา เพื่อไบโอดีเซล.
พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2549. สรรสาระกาแฟ.

หนังสือ-บางบท จํานวน 4 เรื่อง






46

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2549. Resources and Livelihood in Mountain Areas of South East Asia
Farming and rural systems in a changing environment.
ศรัณย อารยะรังสฤษฎ. 2549. การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป.
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2550. ความเปนกรดดางของดิน.
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2550. เคมีดิน.
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ตํารา-บางบท จํานวน 5 เรื่อง







สุนทร คํายอง. 2550. การประเมินและติดตามตรวจสอบความหลากหลายของชนิดพันธุพืชในสังคม
พืชปาไม.
สุนทร คํายอง. 2550. การอนุรักษทรัพยากรปาไม.
อรวรรณ ฉัตรสีรุง. 2549. บทที่ 2 ธาตุอาหารพืช.
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2550. บทปฏิบัติการวิชา 360709.
วราพงษ บุญมา. 2549. สถานการณการผลิตกาแฟ.

เอกสารวิชาการที่เปนบรรณาธิการ จํานวน 1 เรื่อง


จริยา วิสิทธิ์พานิช. 2550. คูมือ การผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือนตาขายกันแมลง.

บทความวิชาการภายในหนวยงาน (ภายในคณะฯ) จํานวน 2 เรื่อง



พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2550. จากรั้ว... สูลาน...
ณัฐพล จงกสิกิจ. 2549. แผนการผลิตกวางผา.

รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย (Report) จํานวน 35 เรื่อง












พิทยา สรวมศิริ, อังสนา อัครพิศาล, วีณัน บัณฑิตย, พัชรินทร ครุฑเมือง, ศุภมิตร เมฆฉาย. 2550.
Fruit crop branding project for supporting Thailand's fruit export: study of distictive DNA
fingerprints of fruit crops.
จรูญ สุขเกษม. 2549. Market for Agroforestry Tree Product.
มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2550. USES OF GEO-TEXTILE AND FURROW CULTIVATION TO
IMPROVE WATER USE EFFICIENCY FOR SUSTAINABLE MULTIPLE CROPPING ON A
SLOPING LAND.
สุนทร คํายอง. 2550. การจัดระดับผลกระทบของพรรณไมที่มีตอดินและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
ยอยสลายของซากใบไมที่มีตอระดับความเปนกรดดางและสภาวะธาตุอาหารในดิน.
พรรัตน ศิริคํา. 2549. การจําแนกพันธุลางสาดพื้นเมืองลับแลโดยรูปแบบไอโซไซม.
นุชา สิมะสาธิตกุล, เกศินี เกตุพยัคฆ. 2550. การใชพลูเสริมในอาหารลูกสุกรระยะหลังหยานมเพื่อ
ปองกันโรคทองรวง
มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2550. การใชวัสดุคลุมดินเละการปลูกพืชในรองปลูกเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชนําของพืช.
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จรูญ สุขเกษม. 2550. การตลาดของผลผลิตจากระบบวนเกษตร.
กฐิน ศรีมงคล. 2550. การปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
มูลนิธิโครงการหลวง.
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. การปรับปรุงมาตรฐานการเลี้ยงสัตวปกฯ.
สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2550. การปลูกทอสอบพันธุและการปลูกทดสอบเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงสาย
พันธุดี.
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. การผลิตกาซชีวภาพฯ.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. การพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจลําไยไทย เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม.
มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2550. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวน
เกษตรน้ําฝนอยางยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน.
เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2549. การวิจัยการตลาดขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก.
สุทัศน จุลศรีไกวัล, สุรพล เศรษฐบุตร. 2550. การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางการผลิตจังหวัดตาก.
สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. การหาระยะเวลาและนําหนักที่เหมาะสมเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตเนื้อ และผลิตภัณฑสุกรโอเมกา 3.
วราพงษ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ, ประเสริฐ คําออน, นิธิ ไทยสันทัด. 2550. ความหลากหลายของ
ขาวพันธุพื้นเมืองบนที่สูง เพื่อสรางความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษพันธุขาวใน
ระดับทองถิ่น Diversity on Highland Local Rice Germplasms for Food Security and in situ
Conservation.
จริยา วิสิทธิ์พานิช, พัชรินทร ครุฑเมือง, ดนัย บุณยเกียรติ, สมพร ชุนหลือชานนท, ชาตรี สิทธิกุล,
ชูชาติ สันธทรัพย. 2550. คูมือ การผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือนตาขายกันแมลง.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. คูมือการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP 2.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. คูมือการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP3.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. คูมือการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐานGAP 1.
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษสังข. 2550. โครงการเกษตรผสมผสานและกิจกรรมพืชสวน
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ เชียงใหม.
โชคชัย ไชยมงคล. 2549. โครงการนําน้ําทิ้งจากระบบน้ําเสียชุมชนมาใชเพื่อการเกษตรกรรม:ระยะที่ 2.
โชคชัย ไชยมงคล. 2550. โครงการปรับปรุงพันธุพริกเพื่อผลิตน้ําพริกหนุมที่เผ็ดคงที่และปราศจาก
รสขม.
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สุนทร คํายอง. 2549. ปาเทียมเมฆกับขอมูลทางนิเวศวิทยาสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท.
นุชา สิมะสาธิตกุล, ณัฐพล จงกสิกิจ, เพทาย พงษเพียจันทร. 2550. ระบบการผลิตและโอกาส
ทางการตลาดของการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ (ลําพูน - ลําปาง).
สุวัฒน รัตนรณชาติ. 2550. รายงานการวิจัยโครงการอนุรักษและสงเสริมการเลี้ยงโคขาวลําพูน.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. รายงานการศึกษาการจัดตั้งศูนยขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (ลานนา) ดานการเกษตร.
สุรพล เศรษฐบุตร. 2550. รายงานฉบับสมบูรณโ ครงการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการหมูบานสหกรณ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2550-2554).
นุ ช า สิ ม ะสาธิ ต กุ ล , ทั ศ นี ย อภิ ช าติ ส รางกู ร . 2550. วิ ธี ก ารทางชี ว โมเลกุ ล เพื่ อ การจํ า แนกยี น
ที่เกี่ยวของกับโรคไสเลื่อนในสุกร.
วราพงษ บุญมา, ชวลิต กอสัมพันธ, ประเสริฐ คําออน, ถาวร สุภาวงศ, นิธิ ไทยสันทัด. สถานการณ
การผลิ ต และคุ ณ ภาพของกาแฟอาราบิ ก า ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก เขตภาคเหนื อ ของประเทศไทย
Situation of Coffee Production and Quality of Arabica Coffee in North and North east Part
of Thailand.
วิชชา สะอาดสุด. 2549. สาระความรูลําไย.
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2550. อุตุนิยมวิทยาเกษตร ป 2549.
สิทธิพร สุขเกษม, กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2550. อุตุนิยมวิทยาที่สูงประจําป 2549.

สื่อการสอน e-learning, Hypertext,ภาพ, เนื้อหาครบตามกระบวนวิชา จํานวน 3 เรื่อง




บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. PowerPoint วิชา ANS 356451.
สุวัฒน รัตนรณชาติ. 2549. วิเคราะหวาเรียนซดวยรีเกรสชันโมเดล.
ธีระพงษ เสาวภาคย. 2550. reforestation.

เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝกอบรม จํานวน 41 เรื่อง




อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ. 2550. Impact of Sustainable Agriculture Meeting on Collaboration
between the TRF and CECAD.
สุรพล เศรษฐบุตร. 2549. "การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ” เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร
“โรงเรียนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุนที่ 2 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 48 หนา.
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สุรพล เศรษฐบุตร. 2549. "การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ” เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร
“โรงเรียนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุนที่ 3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 48 หนา.
สุรพล เศรษฐบุตร. 2549. “การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ” เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร
“โรงเรียนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุนที่ 1 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
สรัญยา วัลยะเสวี. 2550. Efficiency of fungicides for the germination of Colletotrichum spp.
causing anthracnose in fruits by inner surface cell layer of onion scales method.
ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง. 2550. การจําแนกเชื้อราแตละ Sub-division ที่เปนสาเหตุโรคพืช.
สรัญยา วัลยะเสวี. 2550. การตรวจสอบความทนทานตอสารกําจัดเชื้อราคารเบนดาซิมของเชื้อรา
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวง.
สุวัฒน รัตนรณชาติ. 2550. การปรับปรุงและผสมพันธุโคเนื้อและงาน.
วีระชัย ศรีวัฒนพงศ. 2549. การปลูกขาวนาดํา.
วีระชัย ศรีวัฒนพงศ. 2549. การปลูกขาวไร.
นิธิ ไทยสันทัด. 2549. การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิกา.
นิธิ ไทยสันทัด. 2550. การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิกา (เอกสารประกอบการฝกอบรมกระบวนการ
ผลิตกาแฟคั่ว ครั้งที่ 10)
นิธิ ไทยสันทัด. 2550. การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิกาบนที่สูง.
จิราพร ตยุติวุฒิกุล. 2550. การปองกันกําจัดศัตรูพืช.
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2550. การผลิตกาซชีวภาพสําหรับเกษตรกรรายยอยฯ.
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2550. การผลิตกาซชีวภาพฯ
พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2550. การผลิตกาแฟอราบีกา และคุณภาพกาแฟ.
ทรงเชาว อินสมพันธ. 2550. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ.
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2550. การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ.
ชวลิต กอสัมพันธ. 2550. การฝกอบรมใหขอมูลการการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกาแบบครบ
วงจร.
ทรงเชาว อินสมพันธ. 2550. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใชประโยชนทางเกษตรของพืช
ตระกูลถั่ว.
วั ฒ นพงษ ทิ ม กสิ ก รรม.
2550.
คู มื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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พัชรพร เผากันทะ. 2549. แผนพับงานสัปดาหแนะนําสาขาวิชาเอก.
วีระชัย ศรีวัฒนพงศ. 2549. เรื่องการปลูกขาวโพดไร.
ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง. 2549. โรคของพริก.
เบญจวรรณ ฤกษเกษม. 2550. วิชาการเพื่อการทํานา.
ชวลิต กอสัมพันธ. 2549. สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟอราบิกา ในเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมกระบวนการผลิตกาแฟคั่วรุนที่ 9.
ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง. 2550. สื่อการเรียน-การสอน เชื้อราที่เปนสาเหตุโรคพืช.
พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2550. เอกการประกอบการอภิปรายเรื่องคุณภาพกาแฟที่ตลาดตองการ.
รุจ ศิริสัญลักษณ. 2549. เอกสารแนะนําหลักสูตรปริญญาเอกสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท.
ใจศิลป กอนใจ. 2550. เอกสารประกอบการบรรยายการฝกงานเรื่อง การผลิตไมดอกไมประดับเพื่อ
การตกแตง.
ใจศิลป กอนใจ. 2550. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการตกแตงและการบํารุงรักษาสวนหยอม.
ใจศิลป กอนใจ. 2550. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
การฝกอบรมเกษตรกร โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป2550
เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน.
ใจศิลป กอนใจ. 2549. เอกสารประกอบการบรรยายและสาธิตเรื่องการจัดสวนถาด.
ใจศิลป กอนใจ. 2549. เอกสารประกอบการฝกงานเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุไมดอกลมลุก ใชในการ
ฝกงานนักศึกษาชั้นปที่ 2 รหัส 4808.....กระบวนวิชา 400290(ฝกงาน2) ประจําภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 ณ. สถานีวิจัยฯแมเหียะ.
ใจศิลป กอนใจ. 2549. เอกสารประกอบการฝกงานเรื่องการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการตกแตง ใชใน
การฝกงานนักศึกษาชั้นปที่ 2 รหัส 4808.....กระบวนวิชา 400290(ฝกงาน2) ประจําภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 ณ. สถานีวิจัยฯแมเหียะ.
เฉลิมพล สําราญพงษ. 2550. เอกสารประกอบการฝกอบรม การจัดเตรียมและวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่ที่เหมาะสมกับกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม.
เฉลิมพล สําราญพงษ. 2550. เอกสารประกอบการฝกอบรม การใชงาน Model Builder ในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการทรัพยากร.
เฉลิมพล สําราญพงษ. 2550. เอกสารประกอบการฝกอบรม โปรแกรมวิเคราะหการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑโดยใชและไมใชขอมูลเชิงพื้นที่.
พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2549. เอกสารประกอบการฝกอบรมการผลิตกาแฟคั่วรุนที่ 10 เรื่องการจัดชั้น
คุณภาพกาแฟ และ กาแฟคั่ว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2549. เอกสารประกอบการฝกอบรมการผลิตกาแฟคั่วรุนที่ 9 เรื่องการจัดชั้น
คุณภาพกาแฟ และกาแฟคั่ว.

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding) จํานวน 118 เรื่อง



























52

พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. The use of antioxidants from Purple Glutinous Rice Bran
(Orayza Satival L.) for oxidative inhibition and increasing.
เทอดชัย เวียรศิลป. 2550. Nutritive Values and Utilization of Grass Silage for Cattle.
Proceeding of an International Forage Symposium.
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, สุชาดา เวียรศิลป. 2549. Prediction of Amylose Content of Milled
Rice by Near-Infrared Reflectance Spectroscopy.
สรัญยา วัลยะเสวี. 2550. Detection of Fungicide Carbendazim Resistance in Colletotrichum
spp. Causing Anthracnose Disease from Mango Fruits.
ชพิกา สังขพิทักษ, พรสิริ สืบพงษสังข. 2550. Determining Factors of IPM Adoption: Empirical
Evidence from Longan Growers in the North of Thailand.
เบญจวรรณ ฤกษเกษม. 2549. CMUPNlab Highlights 2006.
พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. Scavening effect on ABTS radical cation by fermented byproducts from soybean oil meal production process.
พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. Improved animal production through applications of enzyme
spectific to local feed ingredients.
พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. Carbohydrates and carbohydrate profile during soybean
meal fermentation by Bacillus subtilis.
เบญจวรรณ ฤกษเกษม. 2549. Agricultural Changes in the Greater Mekong Sub-region.
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ. 2549. Application of Sustainable Agriculture Program through
Collaboration of Academics, Local People and Research Funding Ag.
โชค มิเกล็ด, เทอดชัย เวียรศิลป. 2550. nutritive vlues and utilization of grass silage for cattle.
ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2549. Growth habit of Terrestrial orchids Geodorum and Nervilia.
จามจุรี โสตถิกุล. 2550. Induction of Protocorm-like bodies from leaf explants of
Phalaenopsis hybrid.
จรูญ สุขเกษม. 2550. Para Rubber Products of Small-scale Farmers in Northern Thailand.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Diversity and taxonomy of Cercosporoid fungi in Thailand.
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ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. A study on microfungi associated with necrotic leaves of palms.
มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2549. Improvement of Sustainable Rainfed Multiple Cropping System
on Sloping Land in Northern Thailand.
พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. The effect of fermented soybean meal on production
performance and small intestinal villi height in weaned pigs.
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2550. Using Endophytic actinomycetes of crucifer plant to control
Alternaria brassicicola causing leaf spot.
สรัญยา วัลยะเสวี. 2549. Phylogenetic Analysis of Colletotrichum spp. by DNA
Fingerprinting.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2549. Microfungi on Wallichia siamensi Becc. a native plant from
Northern Thailand.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2549. Notes on some Plant Inhabiting Fungi Collected from Nakhon
Ratchasima (prelominary report).
ชัยวัฒน โตอนันต. 2549. Ascomycetes Associated with Leaf Spot on Palms in Northern
Thailand.
สรัญยา วัลยะเสวี. 2550. Efficiency of fungicides for the germination of Colletotrichum spp.
by inner surface cell layer of onion scales method.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Diversity and taxonomy of Passalora from Thailand.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. The Genus Oxydothis from Palms in Chiang Mai with Notes on its
Phylogeny.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Screening for Potential Soil Fungi for Producing Amylase Cellulase
and Ligninase Enzymes.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Progress on World Monograph of Guignardia.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Fungi from Lao: Cercospora and Allied Genera from Laos 1.
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2549. Effect of Trichoderma spp. from Chilli Rhizosphere to Fusarium
sp. causing wilt disease of Chilli and non-pathonic soil.
ชัยวัฒน โตอนันต. 2550. Isolation, identification and pathogenicity test of Phytophthora spp.
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สุชาดา เวียรศิลป ปยชัย เปรมวรานนท และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ

31

 การวิเคราะหพันธุกรรมของไหมพื้นเมืองพันธุนางนอยศรีสะเกษ 1 โดยเทคนิค
RAPD-PCR
จารุวรรณ จันทรา จิราพร ตยุติวุฒิกุล อังสนา อัครพิศาล ทิพรรณี เสนะวงศ
และ วีรเทพ พงษประเสริฐ

39

 ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมโรคถอดฝกดาบของขาว
ในระยะตนกลา
สายชล โนชัย และ สมบัติ ศรีชูวงศ

49
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 ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปกษที่แยกไดจากเมล็ดขาวขาวดอกมะลิ 105 ในการ
ควบคุมโรคถอดฝกดาบในตนกลาขาว
สายชล โนชัย และ สมบัติ ศรีชูวงศ

59

 ผลของการอบรมเชิงบรรยายตอความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมโดย
ชีววิธีดวยไรโซแบคทีเรียที่สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
ประเทศไทย
กัญชลี เจติยานนท ภิญญภา เปลี่ยนบางชาง และ ปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ

67

 การจําแนกยีนที่ตานทานเชื้อ Escherichia coli ซึ่งเปนสาเหตุของโรคทองรวงใน
ลูกสุกรกอนหยานมโดยใชเทคนิค DDRT-PCR
จิรพิพรรธ แพรไพศาล ศุภมิตร เมฆฉาย และ พัชรินทร ครุฑเมือง

79

ป 23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550
เรื่อง/ผูแตง

หนา

 ความสัมพันธทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยอาศัยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค ISSR
รัฐกร ศรีสุทธี และ สรัญยา ณ ลําปาง

89

 ผลของการอัดตัวและปริมาณความชื้นในดินตอแรงตานทานของดิน
ถนอม คลอดเพ็ง และ ปนเพชร สกุลสองบุญศิริ

97

 ผลของความยาววันตอการเติบโต การสังเคราะหแสงและการสะสมอาหารในปทุมมา
อภิชาต ชิดบุรี ฉันทนา สุวรรณธาดา วีณัน บัณฑิตย ทากูจิ โอยามา และ
โสระยา รวมรังษี

105

 ความผันแปรทางพันธุกรรมระหวางไอโซเลทของเชื้อราสกุล Trichoderma จากบริเวณ
รากของพริกและสารชีวภัณฑ
นฤมล แววคลายหงส และ ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล

115
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 การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในออนิโธกาลัมโดยรังสีแกมมา
กุสุมา กิตติสาร และ ณัฐา โพธาภรณ

123

 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและรูปแบบการใชที่ดินตอคุณภาพดิน หมูบาน
ละเบายา ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จังหวัดนาน
พันธศักดิ์ ธาดา และ ศุภธิดา อ่ําทอง

133

 การคัดเลือกแบคทีเรียบนผิวใบเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเสาวรส
สุดาพร ปุกแกว อังสนา อัครพิศาล อรอุมา เรืองวงษ เกวลิน คุณาศักดากุล
และ จิราพร ตยุติวุฒิกุล

147

 ศักยภาพของศูนยขาวชุมชนในการพัฒนาสูการพึ่งตนเองดานเมล็ดพันธุ: กรณีศึกษา
จังหวัดพะเยา
จงรักษ มูลเฟย ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ รุงทิพย อุทุมพันธ

155

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานชีวภาพของระบบการผลิตขาวใน จังหวัดพะเยา
รุงทิพย อุทุมพันธ ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ จงรักษ มูลเฟย

165

 การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อการผลิตไมผลคุณภาพสงออกตาม
แนวทางปฏิบัติ “โรงเรียนเกษตรกร”
ธวัชชัย รัตนชเลศ และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ

173

ป 23 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2550
เรื่อง/ผูแตง

70

หนา

 Ultrastructure ของใบสมที่เปนโรค Huanglongbing (Greening)
อรอุมา เรืองวงษ อังสนา อัครพิศาล และ ชาตรี สิทธิกุล

185

 การไหลของน้ําในลําตนและความตานทานปากใบของตนลําไยที่ไดรับน้ําแบบสลับ
ขางทีละครึ่งตนเปรียบเทียบกับแบบขาดแคลนน้ํา และไดรับน้ําเต็มที่
วินัย วิริยะอลงกรณ และ สมชาย องคปรเสริฐ

191
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 ผลของน้ําตาลซูโครสตอการเจริญเติบโตและการสรางหัวในสภาพหลอดแกวของ
กลวยไมดินนางอั้วสาคริก
ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย และ พิมพใจ อาภาวัชรุตม

197

 ผลของไนโตรเจนและเหล็กคีเลทตอการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีญี่ปุนในระบบ
ไฮโดรโพนิกสแบบเทคนิคการใชสารละลายธาตุอาหารไหลผานรากเปนฟลมบาง
ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย หทัย กฤษดาวาณิชย และ โสระยา รวมรังษี

207

 การปรับปรุงพันธุพริกเผ็ดระหวาง Capsicum annuum x C. Chinense
พัฒนา ภาสอน ลําไย โกวิทยากร ถาวร โกวิทยากร และ ศรีสมพร ปรีเปรม

213

 ผลของสารประกอบอินทรียและสารควบคุมการเติบโตตอการเจริญและออกดอกของ
กลวยไมเหลืองจันทบูรในหลอดทดลอง
ปรัชพรรณ หนูจีน และ สมปอง เตชะโต

219

 การเปรียบเทียบคุณภาพของกะหล่ําปลีที่ผลิตโดยระบบอินทรียและระบบปกติระหวาง
การเก็บรักษา
นีรนุช มิ่งเมือง และ ดนัย บุณยเกียรติ

227

 จํานวนโครโมโซมของงาที่ผานการฉายรังสีดวยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซม โดยใชโคลชิซิน
ณัฐชานันท พันธอิ่ม และ ณัฐา โพธาภรณ

237

 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุกรีนโอคลีฟพรอมปรุงที่ปลูกในระบบ
ไฮโครโพนิกส
วารินทร ใจวิเสน และ ดนัย บุณยเกียรติ

243

 การประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไกพื้นเมือง
253
ไทยพันธุชี
วุฒิชัย เคนไชยวงศ มนตชัย ดวงจินดา บัญญัติ เหลาไพบูลย และ เทวินทร วงษพระลับ
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งานวิ
งานวิจจัยัยทีที่ไ่ไดดรรับับรางวั
รางวัลล
โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาขายกันแมลง
ไดรับคัดเลือกใหเปนโครงการวิจัยเดน ประจําป 2550 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคณะนักวิจัยที่
ดําเนินการ มีดังนี้
1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช หัวหนาโครงการ
2. รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล หัวหนาโครงการ
3. รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ
4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย
5. ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง
6. นางอัญชัน ชมภูพวง
7. นางอุษณีย ฉัตรตระกูล
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดตัวอยางกลุมเกษตรนํารองในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือน
ตาขายกันแมลงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอนอยางนอย 4 กลุม ภายใน 1 ป และผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดโครงการตนแบบในการนําผลงานวิจัยหลายโครงการมาเชื่อมโยงกัน ทั้งในสวนกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว
และการตลาด และไดมีการนํามาปฏิบัติจริงโดยกลุมเกษตรกรเปาหมาย ซึ่งนักวิจัยเปนพี่เลี้ยงทําใหนักวิจัยและเกษตรกรได
มีประสบการณในการเรียนรูรวมกัน และรวมมือกันแกไขปญหา เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได
และเปน กลุมเกษตรกรนํารองในการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาขา ยกันแมลงไปยัง
เกษตรกรกลุมอื่น ๆ อีกทําใหสงเสริมความเข็มแข็งใหกับกลุมอาชีพเดียวกัน
ในระยะยาว ทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสภาพแวดลอมดีขึ้น เนื่องจากลดการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชลง ทําใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน
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งานวิ
งานวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ
ในปงบประมาณ 2550 งานวิเทศสัมพันธ มีผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ดังนี้
 อคันตุกะสัมพันธ:
รับรองอาคันตุกะจากตางประเทศ จํานวน 24 ครั้ง

 งานเสริมสรางและขยายความรวมมือกับตางประเทศ:
ประสานงานในการขยายเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการร ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงาน
ตางประเทศ (จัดทําบันทึกความเขาใจ: MOU) เพิ่มเติม จํานวน 8 สถาบัน ไดแก
 JIRCAS ประเทศญี่ปุน
 Yamaguchi University ประเทศญี่ปุน
 University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 North Carolina Agricultural and Technology State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Chungchou University of Technology ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
 Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
 Kyushu University ประเทศญี่ปุน
 George-August University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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 การจัดสัมมนา ประชุมวิชาการ และฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการนานาชาติ:
เปนหนวยประสานงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการเปนเจาภาพรวมจัดการประชุมนานาชาติ รวมกับ
AsiaFlux Network หัวขอ International Workshop on Flux Estimation over Diverse Terrestrial Ecosystems in Asia
"AsiaFlux Workshop 2006" ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรทและสปา จังหวัด
เชียงใหม และรวมการจัดสัมมนานานาชาติ International Symposium Commemorating Royal Flora Ratchaphruek
2006 ซึ่งเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว ระหวางวันที่ 7
– 10 พ.ย. 2549

 งานพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ:
ประสานงานในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Sustainable Highland Agriculture and
Integrated Watershed Management ซึ่งเปนหลักสูตรแบบ 2 ภาษา (Bilingual) รวมกับ Hohenheim University ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

 งานทุน:
ประกาศแจงขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝกอบรมดูงาน และทุนโครงการความรวมมือจากตางประเทศ
ผานทางระบบ e-office เว็บไซต http://web.agri.cmu.ac.th/ciras และปายประกาศของคณะฯ
ผลงานเดน: 5.1 มีนักศึกษาไดรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลญี่ปุน ประจําป 2007
จํานวน 3 คน
5.2 มีบุคลากรไดรับการพิจารณาใหเขารวมโครงการตางๆ ดังนี้
1) โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program จํานวน 1 คน (อ. ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ)
2) โครงการ 07-AG-13-GE-OSM-B: Multricountry Observational Study Mission on Green
Technologies and Practices in Paddy Farming ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 24 - 31 ส.ค.
2550 จํานวน 2 คน (ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุง และ ดร. ธนะชัย พันธเกษมสุข)
74
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5.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอคําขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อไป
เสนอผลงานทางวิ ชาการ หรือฝกอบรมดูงาน ณ ตางประเทศ ของบุ คลากรคณะเกษตรศาสตร
ประจําป 2550 - 2551 ซึ่งมีบุคลากรไดรับการพิจารณาจํานวน 4 คน (งวดที่ 2/2550 จํานวน 2 คน
คือ ผศ. ดร. ศุ ภ มิ ตร เมฆฉาย และ ดร. พัช ริน ทร ครุ ฑเมื อ ง, งวดที่ 1/2551 จํ า นวน 2 คน คื อ
ผศ. ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ และ อ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ)
5.4 ประสานงานในการจัดหลักสูตรฝกอบรมการปลูกและขยายพันธุไมผลและไมประดับ ใหแกเจาหนาที่
ของ สปป. ลาว ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรของ สถานีคนควาการเกษตรและปาไมทุงคัง แขวงหลวง
พระบาง สปป. ลาว

 งานสนับสนุนและสงเสริมนักศึกษา:
สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตรสมัครเขารวมโครงการฝกงาน ณ ตางประเทศ และ
โครงการเกี่ยวกับคายเยาวชน อาทิ เชน โครงการฝกงานดานเทคนิค ณ ตางประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจําป 2550
โครงการฝกงานนักศึกษา ณ ตางประเทศของ IAAS-TH ประจําป 2549 โครงการผูนําเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 8 (8th Hitachi
Young Leadership) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย ประจําป 2550

 งานอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางประเทศ:
7.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารทางราชการ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการจัดทําใบอนุญาต
ทํ า งาน การตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทาง และการขอวี ซ า ให แ ก นั ก วิ จั ย ชาวต า งประเทศที่ ม า
ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร
7.2. อํานวยความสะดวกและจัดทําหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) ใหกับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อ
ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา วิจัย และฝกอบรม ณ ตางประเทศ

 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงานตางประเทศ:






การจัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น (Intensive Course Program) ครั้งที่ 4 ใหแกนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 2 ก.พ. – 28 มี.ค. 2550
การจัดโครงการ Thailand Global Service – Learning Program in Sustainability ครั้งที่ 1
รวมกับ The University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวาง 10 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2550
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาที่ทําหนาที่เปนคูมิตร (Buddy) แกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ
(Kinki University) ประเทศญี่ปุน ภายใตหลักสูตรพิเศษระยะสั้น (Intensive Course Program)
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยคินกิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 13 – 23 พ.ค. 2550
มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 5 คน

รายงานประจําป 2550
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การจัดโครงการศึกษาดูงานดาน International Horticulture Study in Thailand แกคณะ
นักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จํานวน 2
ครั้ง ไดแก โครงการที่ 1: วันที่ 12 – 13 และ 16 ก.ค. 2550 และครั้งที่ 2: วันที่ 1 ส.ค. 2550

รายงานประจําป 2550

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย.ดร.โสระยา รวมรังษี
รองคณบดีฝายวิจัย
อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ
อํานวยการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ควบคุมการผลิต
นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ผูผลิต
นายมานพ เปยพรรณ
ฝายสนับสนุนขอมูล
นางลาลิตยา นุมมีศรี
นางสาวสายฝน วงคสุวรรณ
นางสาวนิตยา วงศไชย
นางสาวนพวรรณ นุบุญมา
นางสาวภูษิตา บุญมี
นายทวี จันทรมูล

หนวยผลิต : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม : 2550

