
     วันพุธ ท่ี  2 กันยายน 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย จัดกิจกรรม
สรุปผลการดําเ นินงานป  2563 และจัดทําแผนปฏิบั ติงานดานการวิ จัย
และบริการวิชาการป  2564 ภายใต โครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงองค
ความรู สู ชุมชน โดยมีผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กลาวเปดงานและใหนโยบายเ ก่ียวกับ
การวิ จัยและบริการวิชาการ ณ หองประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร  200
ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร

              วันพุธ ท่ี  2 กันยายน 2563 อาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี เข า
รวมงานประชุมนําเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการประจําป  2563
เ ก่ียวกับการดําเ นินงานโครงการรวบรวมและขยายพันธุกลวยไม ไทย โดย
เทคนิคการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือเ พ่ือการอนุ รักษและใช เปนยาฯ ภายใต
โครงการอนุ รักษ พันธุกรรมพืช อันเ น่ืองมาจากพระราชดํา ริ  สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม โจ  (อพ.สธ. -มจ. )
ณ หองขาวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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ประจําเดือน  กันยายน  2563

กิ จกร รมส รุปผลการ ดํา เ นิน ง านป  2563  และ จัด ทําแผน
ป ฏิ บั ติ ง านด านการ วิ จั ยและบ ริกา ร วิชาการป  2564

งานประ ชุม นํา เ สนอผลงาน วิชาการและ นิทรรศการประ จํ าป
2 563  เ ก่ี ยว กับการ ดํา เ นิน ง าน โคร งการรวบรวมและขยาย
พัน ธุ ก ล ว ย ไม ไ ทย

              วันพุธ ท่ี  9 กันยายน 2563 อาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี และคณะทํางาน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบั ติ
การเ ร่ือง การปลูกเ ล้ียงและการขยายพันธุ ไมดอกไมประดับเ ชิงพาณิชย  ใหแก ผู เข า รับการอบรม ณ ศูนย เ รียนรู
ภู มิปญญาผู สู งอายุ เทศบาลเมืองแม โจ  อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

ฝ กอบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เ ร่ื อ ง  ก า รป ลูก เ ล้ี ย งและการขยาย พัน ธุ ไ ม ดอก ไม ป ร ะ ดับ เ ชิ งพา ณิชย
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       วันศุกร ท่ี  11 กันยายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย
ดร . เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เปนประธานมอบเกียรติบัตรยกยองเ ชิดชู นักวิ จัยผู มีผลงาน
ดีเดนประจําป  2563 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนด วิว อําเภอ
เมือง จังหวัดเ ชียงใหม  โดยมีรางวัลประเภทนักวิ จัยดี เดน
ดัง น้ี  ผู ท่ี มีผลงานวิ จัย ท่ีได รับรางวัลระดับชาติ ผู ท่ี ได รับเ งิน
ทุนวิ จัยสูง สุด ผู ท่ี มีผลงานวิ จัย ท่ีได รับการตีพิมพ  และผู ท่ี มี
ผลงานวิ จัยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ี สูง ข้ึน

มอบ เกี ย ร ติ บั ต รยกย อ ง เ ชิ ด ชูนั ก วิ จั ยผู มี ผล ง าน
ดี เ ด นประจําป  2563

              ระหวาง วัน ท่ี  15 -  18 กันยายน 2563 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  เ ชียงใหม  ได จัด
กิจกรรมถายทอดองคความรูด านการเกษตร ภายใต โครงการขับเค ล่ือนผานศูนยบริการวิชาการคณะผลิตกรรม
การเกษตร (10 หลักสูตร) ใหแกคณะครูและนักเ รียนจากโรงเ รียนปรินสรอยแยลส วิทยาลัย ระดับช้ันประถมศึกษา
ป ท่ี  1 จํานวน 543 คน ณ ฐานเ รียนรูต างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 4 ฐาน คือฐานเ รียนรูการปลูกไม
ดอกไมประดับ ฐานเ รียนรู พิ พิธภัณฑแมลง ฐานเ รียนรูการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และฐานเ รียนรูการดํานาปลูกขาว

กิ จกร รมถ า ยทอดองค ความ รู ด านการ เ กษตร  ภาย ใต โ ค ร งการ ขับ เค ล่ื อนผ าน ศูนย บ ริ ก า ร วิชาการ
คณะผ ลิตกรรมการ เกษตร  ( 10  ห ลัก สูต ร )  ให แก คณะค รูและ นัก เ รี ยนจาก โ ร ง เ รี ยนป รินส ร อยแยลส
วิ ทยา ลั ย

              วันจันทร ท่ี  21 กันยายน 2563 ศูนยผลิตและจําหนายกลาไม
และเมล็ดพันธุ พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเ พ่ือวางแผนการ
ดําเ นินงานของศูนยผลิตและจําหนายกลาไมและเมล็ดพันธุ พืช ในป  2564
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป

ประ ชุมวางแผนการ ดํา เ นิน ง านของ ศูนย ผ ลิ ตและ จําหน า ย
กล า ไม และ เม ล็ด พัน ธุ พื ช  ในป  2564



            ระหวาง วัน ท่ี  23 -  24 กันยายน 2563 นายสันต ชัย มุกดา
ผู อํานวยการศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจ  คณะผลิตกรรม
การเกษตร ได รับเ ชิญจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ี ดิน(บจธ. )  ให
เปน วิทยากรบรรยายใหความรูแก ผู เข ารวมกิจกรรมการอบรมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเ ชียงใหม

บรรยาย ให ความ รู แ ก ผู เ ข า ร วม กิ จกรรมการอบรมป รัชญา
เศรษฐ กิจพอ เ พี ย งและ เกษตรทฤษ ฎี ใหม
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            วันศุกร ท่ี  25 กันยายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร.  พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและ
บริการวิชาการ พรอมดวยผูช วยศาสตราจารย  ดร. เฉลิมศรี นนทสวัส ด์ิศรี  เข ารวมพิ ธีลงนามอนุญาตให ใช สิทธิใน
ผลงานวิ จัยและนําเสนองานวิ จัยเดน "Maejo L icens ing and Pitching Day 2020" ณ ช้ัน 2 อาคารพัฒนาวิ สัย
ทัศน  มหาวิทยาลัยแม โจ

พิ ธี ล งนามอ นุญาต ให ใ ช สิ ท ธิ ในผลงาน วิ จั ยและ นํา เ สนองาน วิ จั ย เ ด น  "MAEJO  L ICENS ING
AND P ITCH ING  DAY  2020 "

        วันจันทร ท่ี  28 กันยายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค
เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวมกับอาจารย  ดร.ปรมินทร  นาระทะ ผู อํานวยการศูนยบ ริการวิชาการ
และเจาหนา ท่ี  จัดประชุมวางแผนปฏิบั ติงานของศูนยบริการวิชาการคณะ
ผลิตกรรมการเกษตรป  2564 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร
200 ป

ประ ชุมหา รื อ เ พ่ื อวา งแผนป ฏิ บั ติ ง าน ศูนย บ ริ ก า ร วิชาการ
คณะผ ลิตกรรมการ เกษตร  ป  2564

            วันพุธ ท่ี  30 กันยายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค
เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ได เข ารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานจริยธรรมการวิ จัยในคน
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในคน มหาวิทยาลัยแม โจ  ค ร้ัง ท่ี
1/2563 ณ หองประชุม 304 สํานักวิ จัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

ประ ชุมคณะกรรมการ อํานวยการด านจ ริ ยธร รมการ วิ จั ย ในคน
มหา วิทยา ลั ยแม โ จ  ค ร้ั ง ท่ี  1 / 2563
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ขอยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนประจําป 2563

ประเภทนักวิจัยดีเดน : ผูท่ีไดรับเงินทุนวิจัยสูงสุด
โดยเปนผูท่ีไดรับเงินวิจัยรวมตามสัดสวน จากแหลงทุนภายในและภายนอกสูงสุด

ระหวางวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประเภทนักวิจัยดีเดน : ผูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพสูงสุด
โดยเปนผูท่ีสงผลงานวิชาการและไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ

รวมคาน้ําหนักผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย  
ดร . ธี ร นุช  เจ ริญ กิจ

3 ,243 ,745  บาท

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .ศมาพร  แสงยศ

3 ,195 ,000  บาท

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร . ชิน พันธ  ธนา รุจ

2 ,263 ,382  บาท

อาจารย  ดร .วา ริน  สุทนต
1 ,279 ,188  บาท

ผู ช วยศาสตราจารย ฉันทนา  วิช รัตน
908 ,648  บาท

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  พุ ฒิสรรค  เค รือ คํา

ค า น้ําห นัก  5 .60

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  พหล ศัก ด์ิคะ ทัศน

ค านํ้าหนั ก  4 . 00

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .นพพร บุญปลอด

ค านํ้าหนั ก  4 . 00

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร . ณัฐด นัย  ลิ ขิตระการ

ค านํ้าหนั ก  3 . 80

รองศาสตราจารย  
ดร .  ศุภ ธิดา  อ่ําทอง

ค านํ้าหนั ก  1 . 20

ประเภทนักวิจัยดีเดน : ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร . เฉ ลิมศ รี  นนทส วัส ด์ิศ รี

คณะผลิตกรรมการเกษตร



ขาวประชาสัมพันธ
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ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  พิ ภัทร  เ จียมพิ ริยะ กุล

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  วาสนา  วิ รุญ รัตน

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  ผา นิตย  นาข ยัน

ประเภทนักวิจัยดีเดน : ผูท่ีมีผลงานวิจัยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน
โดยเปนผูท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  เจน จิรา  หม องอน

ผู ช วยศาสตราจารย
ดร .  ภา วิ ณี  อา รีศ รีสม

ขอยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนประจําป 2563
คณะผลิตกรรมการเกษตร



เกษตรนารู

การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา
ฐานิชสรณ  วรรณศรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

        เช้ือราไตรโคเดอรมาเปนเช้ือราชนิดหน่ึงท่ีดํารงชีวิตอยูในดิน อาศัยเศษซากอินทรียวัตถุเปนอาหารโดยไมมีอันตรายกับ

พืช คน สัตวและแมลง อีกท้ังยังมีคุณสมบัติในการควบคุมและทําลายเช้ือราสาเหตุโรคพืชทางดิน จึงทําใหพืชมีระบบรากท่ี

สมบูรณแข็งแรง หาอาหารไดมากตนพืชจึงสมบูรณใหผลผลิตสูง และคุณภาพดี เราสามารถทําการขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา

อยางงาย ดวยวิธีการดังตอไปน้ี

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

นําขาวสารท่ีเตรียมไวไปหุงจนสุก

มัดปากถุงดวยหนังยางและ
คลุกเคลาหัวเช้ือใหกระจายท่ัวๆขาว

เตรียมอุปกรณ ไดแก ขาวสาร
แอลกอฮอล ถุงรอน หมอหุงขาว

และหัวเช้ือราไตรโคเดอรมา

ทําความสะอาดอุปกรณตางๆ
ดวยแอลกอฮอล เพ่ือปองกัน
การปนเปอนของเช้ืออ่ืนๆ

ตักขาวใสในถุงรอน ถุงละ 2 ทัพพี
พักไวสักครูใหขาวเย็นลง

ใสหัวเช้ือราไตรโคเดอรมาลงไปในถุง
เพียงเล็กนอย

ใชเข็มท่ีเช็ดแอลกอฮอลเจาะใหท่ัวถุง
บริเวณท่ีมัดหนังยาง

นําถุงไปต้ังไวบริเวณอากาศถายเท
เปนเวลา 7 วัน

เม่ือครบ 7 วัน จะพบเช้ือราสีเขียว
กระจายอยูเต็มถุง สามารถนําไป

ใชประโยชนตอไปได
จัดทําโดย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  
63 หมู  4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  50290 
โทรศัพท   +66 5387 3618   โทรสาร   +66 5387 3628


