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สารคณบดี

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ ไดจัดทํา
รายงานประจําปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552– กันยายน 2553)

โดยมวีัตถุประสงคเพื่อเปนการสรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ของคณะผลติกรรมการเกษตร ที่ผานมา ซึ่งไดแก ดานการเรยีนการสอน การวจัิย การบรกิารวิชาการแก
สังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา และดานการบรหิารจัดการ และ
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป 2553 ฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนตอหนวยงาน ผูที่สนใจที่จะใช
สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง และ ประโยชนทางดานวิชาการ และดานอื่น ๆ  หากผิดพลาด
ประการใด  ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

พฤศจิกายน 2553



บทสรุปผูบรหิาร
มหาวทิยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาดานการเกษตรที่เกาแกที่สุดของประเทศไทย

เริ่มตนจากการเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประถมศึกษากสกิรรมประจําภาคเหนอื เปดสอนนักเรยีนมาตัง้แต
วันที่ 7 มถิุนายน 2477 และไดมพีัฒนาการมาโดยตลอดที่สําคัญคอื ไดยกฐานะและเปลี่ยนช่ือเปน
สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ ในปพ.ศ.2518 และไดเริ่มเปดทําการสอนในระดับปรญิญาตร ี ทก.บ.
(เทคโนโลยกีารเกษตรบัณฑิต) โดยมคีณะผลติกรรมการเกษตรกอตัง้ขึ้นเปนคณะแรก กลาวไดวา คณะ
ผลติกรรมการเกษตร คอืคณะที่ดําเนนิกิจกรรมหลักตามวสิัยทัศนของมหาวทิยาลัยแมโจมาตัง้แตเริ่มตน

ภาควชิาแตละภาควชิา มหีนาที่ในการบริหาร และดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลักของคณะ
คือ 1) การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรตางๆ ที่ภาควิชารับผิดชอบ 2) การวิจัย เพื่อสรางองค
ความรูใหม   ทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต 3) การบริการวิชาการ เพื่อนําความรู และ
ประสบการณของบุคลากรมาใหบริการแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 4) การทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการอนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมทางดานศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรมลานนา

สํานักงานเลขานุการคณะ ทําหนาที่บริหารและดําเนินการสนับสนุนกจิกรรมตางๆ ภายใน
คณะประกอบดวย 1) งานบรหิารและธุรการ 2) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 3) งานคลัง
และพัสดุ 4) งานบรกิารการศึกษา และกจิการนักศึกษา 5) งานบรกิารวชิาการและวจัิย

สํานักงานกจิการพเิศษ   เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนินงานในโครงการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และกจิการพเิศษสําคัญตาง ๆ   คอื 1) โครงการคนืชีวติกลวยไม
ไทยสูไพรพฤกษ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2)โครงการจัดระบบนเิวศวทิยาและตกแตงบรเิวณที่



ประทับพระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3) โครงการอนุรักษสภาพปาพื้นที่อําเภออมกอย   จังหวัด
เชียงใหม  เปนตน

ในปงบประมาณ 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีจํานวนบุคลากรทัง้หมด 150 คน  ดัง
รายละเอยีดดังนี้   ขาราชการ จํานวน 63 คน  พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 36 คน  พนักงาน
มหาวทิยาลัยจากเงินรายได จํานวน 1 คน  พนักงานราชการ จํานวน 15 คน  ลูกจางประจํา  จํานวน 15
คน  และลูกจางช่ัวคราวเงินรายได จํานวน 10 คน
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 59 คน จบการศึกษาระดับปรญิญาโท จํานวน 22 คน
และระดับปรญิญาเอก จํานวน 37 คน และดํารงตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรไดแก ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย จํานวน 11 คน  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 23 คน และตําแหนงอาจารย จํานวน 25
คน

ในปการศึกษา 2553 คณะผลติกรรมการเกษตรมจํีานวนนักศึกษา ทัง้หมด 2,771 คน  จาก
เดมิในปการศึกษา 2552 มีจํานวนนักศึกษาทัง้หมด 2,379 คน โดยแยกตามระดับดังนี้ ในปการศึกษา
2553 มจํีานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2 ป 440 คน จากเดมิ (ป 2552) มีจํานวน 432 คน  ระดับ
ปรญิญาตร ีหลักสูตร 4 ป   จํานวน 2,046 คน จากเดมิ (ป 2552) มจํีานวน 1,707 คน      ระดับ
ปรญิญาโท จํานวน 269 คน จากเดมิ (ป 2552) มจํีานวน 222 คน  และระดับปรญิญาเอก จํานวน 16
คน จากเดมิ (ป 2552) มจํีานวน 17 คน

ทางดานการเรยีนการสอน คณะผลติกรรมการเกษตรมหีลักสูตรที่เปดสอนดังนี้
ระดับปรญิญาตรี  จํานวน 7 หลักสูตร  ไดแก

1. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพชื
      วิชาเอก โรคพืชวทิยา  และ วิชาเอกกฏีวทิยา
2. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพศีาสตร
3. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
4. วทิยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน

วชิาเอกพชืสวนประดับ  วชิาเอก พชืผัก และ วิชาเอกไมผล
5. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรเคมี
6. วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตร
7. วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน



หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
1. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
    วิชาเอกสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร
    วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม และ
    วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
2. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร

วชิาเอกพชืไร  และวิชาเอก เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ
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3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
4. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพศีาสตร
5. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดนิและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยนื
6. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอยางยั่งยนื

ระดับปรญิญาเอก  จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1. วทิยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
2. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท

วชิาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
วชิาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม และ
วชิาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท

ดานงบประมาณ  คณะผลิตกรรมการเกษตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2553
จํานวนทัง้สิ้น 77,548,600 บาท โดยแยกเปนเงินงบประมาณแผนดนิ จํานวน 48,329,400 บาท และ
งบประมาณเงินรายได จํานวน 29,219,200 บาท

ดานการวิจัย   คณะผลติกรรมการเกษตรไดรับงบประมาณงานวจัิยทัง้ภายนอกและภายใน
ในป 2553 รวมทัง้สิ้น 8,298,070 บาท  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ แหลงทุนจากเงินภายนอก จํานวนเงิน
5,203,070 บาท  จํานวน 26 โครงการ และ แหลงทุนจากเงินภายในจํานวนเงิน 3,095,000 บาท
จํานวน 19  โครงการ

ดาน การบรกิารวิชาการแกสังคม คณะมกีจิกรรมการบรกิารวิชาการแกสังคม มีผูเขา
เยี่ยมชมฐานเรยีนรู  จํานวน 60 ครัง้  จํานวนผูเขารวมประมาณ 1,800 คน ซึ่งจํานวนฐานการเรยีนรู
ดานเกษตร มทีัง้หมด  10  ฐาน  ซึ่งไดแก 1. ฐานเรยีนรูไมดอกไมประดับ 2. ฐานเรยีนรูพชืผักเศรษฐกจิ



3. ฐานเรยีนรูการผลติเห็ดเศรษฐกจิ 4. ฐานเรยีนรูการปลูกพชืแบบไฮโดรโปรนกิส 5. ฐานเรยีนรู
ตนแบบการกําจัดขยะอนิทรียโดยใชไสเดอืนดนิ 6. ฐานเรยีนรูผ้ึงชันโรง
7. ฐานเรยีนรูเห็ดแมโจ 8.ฐานเรยีนรูกลวยไมไทย 9. ฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎใีหม และ
10. ฐานเรยีนรูคลนิกิพืช มหาวทิยาลัยแมโจสูชุมชน
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นอกจากนี้ยังมกีารบรกิารทางดานการจัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดรายการวทิยุ
การจัดนทิรรศการทัง้ในและนอกสถานที่  การฝกอบรมระยะสั้น  บุคลากรเปนวทิยากรทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะ   การใหคําปรกึษาแกเกษตรกร การใหบรกิารวเิคราะหทางหองปฏิบัตกิาร จํานวน 145
ครัง้ เปนตน

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ไดเขารวมกจิกรรม/
โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะผลติกรรมการเกษตรและมหาวทิยาลัยเปนผูจัดขึ้นอยาง
สมํ่าเสมอ เชนงานพระราชทานปรญิญาบัตร งานพธิรีดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัด งานพธิรีดน้ําดําหัว
ผูบรหิารและคณาจารยอาวุโสของมหาวทิยาลัย งานวันไหวครู งานถวายเทยีนพรรษาและผาอาบน้ําฝน
งานพธิวีันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชิน ีงานวันลอยกระทง   งานพธิวีันเฉลมิพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช  การจัดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทยเฉลมิฉลอง 35 ป คณะผลติกรรมการเกษตร
ครัง้ที่ 6 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เปนตน

ผลงานในป 2553  คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดจัดงานครบรอบ 35 ป เสริมสรางเศรษฐกจิ
ไทย คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ และ การจัดงานมหกรรมแสดงและจําหนายสนิคา
เกษตรรวมกับสํานักวจัิยและสงเสรมิวิชาการการเกษตรในงานมหาวทิยาลัยแมโจรวมกับซพีเีอฟยนืเคยีง
ขางประชาชนสูภัยเศรษฐกจิ

ผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตรไดผลสรุปตัวช้ีวัด/
โครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลติบัณฑติท่ีมมีาตรฐานและคุณภาพตามความตองการ
ของประเทศมีจํานวนตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด  โครงการ/กจิกรรมทัง้หมด 20 โครงการ บรรลุตัวช้ีวัด 4 ไมบรรลุ
2 เนื่องจากงบประมาณมีอยูอยางจํากัด  และนักศึกษาช้ันปที่ 4 ไมสามารถเขารวมการแขงขันได
เนื่องจากตดิการฝกงานสหกจิศึกษา ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 2,970,000 บาท

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลศิดานการวจัิยและนวัตกรรม มีตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด
โครงการ/กจิกรรมทัง้หมด 11 โครงการ บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด ไมบรรลุ 2 เนื่องจาก วัน เวลาระหวางบุคลากร



ที่จะเขารวมไมตรงกัน และ บุคลากรสายวชิาการไดเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยแตไมไดรับการ
อนุมัตจิากแหลงทุนภายนอก ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 1,277,600 บาท
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3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขดีสมรรถนะของ
ชุมชน มตัีวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด โครงการ/กจิกรรมทัง้หมด 15 โครงการ บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด ไมบรรลุ 1 เนื่องจาก
คณะขาดการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในประเทศและแผนการดําเนนิงานใหสอดคลองกับการเรยีนการ
สอน และงานวจัิยและการสรางฐานการเรยีนรูใหม ใชงบประมาณแผนดิน 1,690,000 และเงินรายได
จํานวน 265,000 บาท รวมทัง้สิ้น 1,955,000 บาท

4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนเิวศของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิมตัีวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด โครงการ/กจิกรรมทัง้หมด 10 โครงการ บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด
ใชงบประมาณเงินแผนดิน  จํานวน 243,400 บาท และงบประมาณเงินรายไดจํานวน 120,000 บาท
รวมทัง้สิ้น 363,400  บาท

5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการที่มปีระสิทธภิาพ มตัีวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด
โครงการ/กจิกรรมทัง้หมด 11 โครงการ บรรลุ 3 ตัวช้ีวัด ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 3,690,000
บาท

สรุปทัง้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร มจํีานวนตัวช้ีวัดทัง้หมด 17 ตัวช้ีวัด  จํานวนโครงการ/
กจิกรรมทัง้หมด 67 โครงการ/กจิกรรม ใชงบประมาณแผนดนิ จํานวน 1,933,400 บาท และงบประมาณ
เงินรายได 8,322,600 บาท รวมทัง้สิ้น 10,256,000 บาท

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2552 คณะกรรมการ
ประเมินมีความเห็นวา  คณะผลิตกรรมการเกษตร เปนคณะที่มีผลงานทางวิชาการตอเนื่อง มาเปน
ระยะเวลายาวนาน มช่ืีอเสยีงในดานการเกษตรและเปนที่ยอมรับของสังคม  คณะไดสรางองคความรูใหม
ใหแกวงการเกษตรเปนจํานวนมาก  และนําองคความรูเหลานี้ไปเผยแพรใหแกเกษตรกรผานโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน และฐานเรียนรู ตาง ๆ นอกจากนี้คณะยังมีบุคลากรซึ่งมีผลงานวิจัยในดาน
การเกษตรเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ตามบุคลากรซึ่งทรงคุณคาเหลานี้จํานวนหนึ่งกําลังเกษียณอายุ
ราชการ คณะควรพจิารณาดําเนินการสรางบุคลากรทดแทนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมาคณะไดผลติบัณฑิตออกไปทํางานทางดานการเกษตรเปนจํานวนมาก มีศิษยเกาที่มีช่ือเสียงและ
เปนที่ยอมรับในวงการเกษตร
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คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวาคณะมีการปฏิบัติที่ดีในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชน ซึ่งเปนจุดเดนของคณะและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และระบบการประกัน
คุณภาพของคณะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอยางชัดเจนโดยเฉพาะคณะจัดใหมีการประเมินภายในระดับ
ภาควชิา

สําหรับการประเมนิคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2552 คณะผลิตกรรมการเกษตร
ไดรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้สิ้น 41 ตัวบงช้ี ใน 9 องคประกอบที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งแตละองคประกอบจะมคีะแนนเต็ม 3 โดยภาพรวมไดรับผลการ
ประเมนิ 2.54  อยูในระดับ “ดมีาก” ดังรายละเอยีด ตอไปนี้

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผน การดําเนนิงาน
ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับ ดี

องคประกอบที่ 2 : การเรยีนการสอน ไดคะแนน 2.15 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 3 : กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา  ไดคะแนน 2.00 อยูในระดับ พอใช
องคประกอบที่ 4 : การวจัิย ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับ ดมีาก
องคประกอบที่ 5 : การบรกิารทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนน 2.25 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดมีาก
องคประกอบที่ 7 : การบรหิารและการจัดการ ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดมีาก
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขตอการพัฒนา
1. ควรดําเนนิโครงการที่กําหนดไวตามแผนใหครบทุกภารกจิ
2.ควรหาวธิกีารซึ่งจะทําใหการบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีเพิม่ขึ้น
3. ทุกหลักสูตรที่เปดสอนควรมจํีานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมทัง้มกีารปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา
ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน และพิจารณายุบเลิกหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4.   คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมกีารประชุมอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องอยางนอย 2 ครัง้ตอภาคการศึกษา
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5.   คณาจารยของคณะควรดําเนนิการวจัิยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษาใหเพิ่มขึ้น พรอมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ

6. ควรสนับสนุนใหมกีารนําผลงานวจัิยไปตพีมิพเผยแพรใหมากขึ้น
7.ควรมกีารสนับสนุนพัฒนางานวจัิยเพื่อนําไปตอยอดในการจดทะเบยีนทรัพยสนิ

ทางปญญาหรอืสทิธบิัตร
8. ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูรับบรกิารทุกโครงการ/กจิกรรม
9. ควรพจิารณาการหารายไดจากการใหบรกิารวชิาการแกสังคมใหเพิ่มขึ้น
10. ควรมกีารกําหนดแผนและโครงการของกจิกรรมที่ดําเนนิการใหชัดเจน
11. ควรมโีครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการไปกับการปฏบิัตมิตีองาน

ประจํา
12. ควรนําผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

การบรหิารงานใหมากขึ้น
13.  ควรสนับสนุนและกระตุนใหคณาจารยขอตําแหนงทางวชิาการเพิ่มขึ้น
14.  ควรปรับปรุงวธิกีารสื่อสารกับบุคลากรโดยเฉพาะคณาจารยใหดขีึ้นเพราะยังมี

ความไมเขาใจในบางเรื่องของระบบบรหิารงานของผูบรหิารระดับคณะและมหาวทิยาลัย
15. ควรกําหนดวธิกีารใชทรัพยากรรวมกันภายในคณะใหชัดเจนเพื่อสะดวกในการ

ใชทรัพยากรรวมกัน
16. ควรมกีารดําเนนิงานดานการใชทรัพยากรรวมกัน ตามแผนที่เขยีนไวอยาง

ครบถวน



ขอมูลพื้นฐาน



8

ปณธิาน  ปรัชญา  วสิัยทัศน  พันธกจิ  เปาประสงค

ปณธิานคณะผลติกรรมการเกษตร
ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพ และมคีุณคาตอการพัฒนาการเกษตร และสังคมไทยอยางยั่งยนื

ปรัชญา

คุณธรรม ปญญา ใฝรู สูงาน เลศิวชิาการเกษตร

วสิัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศในศาสตร และเทคโนโลยกีารเกษตร

พันธกิจ
1. จัดการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ
2. การวจัิยที่มุงสูความเปนเลศิดานการเกษตร
3. การบรกิารวชิาการอยางทั่วถงึสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธํารงไวซึ่งศาสนาและประเพณทีี่ดีงาม
5. การสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษาที่สรางประโยชนแกสังคมและสรางความเขมแข็งให
    นักศึกษา



6. การปลุกจิตสํานกึแกสังคมในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม
2. เปนผูนําในการวจัิยดานการเกษตร
3. เปนศูนยบรกิารวชิาการทางดานการเกษตร
4. ธํารงไวซึง่ศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. เปนผูนําในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ
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เปาประสงคท่ี 1 ผลิตบัณฑติท่ีมคุีณภาพและคุณธรรม

พัฒนาบัณฑิตของคณะผลิตกรรมการเกษตรใหมคีุณสมบัตดิังตอไปนี้
1. มคีวามรู  ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ
2.  มจีรยิธรรมและเจตตทิี่ดีตอวชิาชีพ
3. มวีจิารณญาณ
4. มเีจตคตแิละความสามารถในการศึกษาตอเนื่อง
5. สามารถปฏบิัติงานในชุมชนได
6. มศิีลปะในการดํารงชีวติอยางมคีวามสุข

นโยบายดานการผลติบัณฑิต
อาจารย

1. กําหนดแนวทางการคัดเลอืกอาจารยใหชัดเจนและสอดคลองกับทศิทางการพัฒนาคณะ
2. กําหนดภารกจิของอาจารยใหชัดเจนและสอดคลองกับพันธกจิ
3. พัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง ใหมคีวามรูดานวิชาชีพ  ความสามารถในดานการเกษตร

            ดานการเปนตนแบบแกนักศึกษา และดานการวจัิย
4. จัดใหมกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาอาจารยอยางเปนรูปธรรม

เปาหมาย
1. อาจารยมคีุณภาพทางวิชาการสูงมคีวามรูลุมลกึและสามารถบูรณาการกับศาสตรอื่นไดอยางมี

ประสทิธภิาพ
2. อาจารยมคีวามรูดดีานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยหีรอืสื่อการศึกษา ซึ่งชวยงานสอน

อยางมปีระสทิธภิาพสูง
3. อาจารยผลติสื่อการสอนใน CD-ROM  ซึ่งสนับสนุนการเรยีนของนักศึกษาแบบ e-

learning และ self-accsess



4. อาจารยทุกคนทํางานวิจัย คุณภาพดทีั้งแบบเดี่ยวและแบบชุดโครงการตามทศิทางการ
วจัิยของประเทศ

5. ผลงานวิชาการและวจัิยของอาจารยอยูในระดบัสากล ซึ่งนําช่ือเสยีงมาสูตนเอง
คณะ และมหาวทิยาลัย

6. อาจารยรักและใสใจในอาชีพการสอน งานวิจัย งานบริการวชิาการแกสังคม มคีวาม
เต็มใจทํางานใหคณะและมหาวทิยาลัย
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แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดใหมกีารประชุมคณาจารยในคณะ  ใหทราบถงึแผนการพัฒนาอาจารยตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย โดยใหมีอาจารยทุกคนพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ทัง้ดาน
การเพิ่มคุณวุฒิจากปรญิญาโทเปนปรญิญาเอก และมีตําแหนงทางวชิาการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจารย
ทุกคนตองมตํีาแหนงทางวิชาการขัน้ตํ่าคอื ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยตองไดตําแหนง
รองศาสตราจารยภายในเวลา 4 ป และรองศาสตราจารยตองไดตําแหนงศาสตราจารยภายใน 4 ป

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยในดานการฝกอบรม  การนําเสนอผลงานทาง
วชิาการ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และการเขารวมสัมมนาวชิาการในประเทศ

3. แสวงหางบประมาณการวจัิยจากภายในและนอกมหาวทิยาลัย ใหอาจารยที่รเิริ่มจะ
ทํางานวิจัย (นักวจัิยหนาใหม) และอาจารยที่เคยทํางานวจัิยมากอน

4. จัดหาผูเช่ียวชาญดานการวจัิยมาชวยใหคําแนะนําหรือคําปรกึษาแกนักวจัิยรุนใหม
5. จัดประชุมวชิาการระหวางภาควชิาและตางคณะ  ที่มเีนื้อหาที่สามารถบูรณาการได ทัง้ใน

ระดับปรญิญาตรี  ปรญิญาโท และปรญิญาเอก เพื่อใหอาจารยไดมโีอกาสแสดงความคดิเห็นรวมกัน
เปนการพัฒนาอาจารยใหทํางานวชิาการแบบบูรณาการรวมกัน ปรับปรุงแกไขหรอืเปดโอกาสเพิ่ม
กระบวนวชิาแบบบูรณาการทัง้ระดับปรญิญาตร/ีโท/เอก  และนําความรูมาผลติเอกสารประกอบการสอน
หรอืเอกสารคําสอน การทําวจัิยและตํารา เพื่อนําผลงานไปขอตําแหนงทางวชิาการ

6. สงอาจารยเขารับการอบรมการสรางกระบวนวิชาบนระบบเครอืขาย และใหทุนอาจารย
สรางกระบวนวชิาที่สอนบนระบบเครอืขายใหมากขึ้น

7. จัดทําปรมิาณหรสืัดสวนของภาระงานที่เหมาะสมสําหรับงานสอน : งานวจัิย : งานบรกิาร
วชิาการ เชน เปนสัดสวน 5 : 3 : 2 เปนตน  เพื่อใหคณาจารยมเีวลาทํางานวชิาการและงานวจัิย เพื่อขอ
ตําแหนงทางวชิาการ

8. เนนการรับอาจารยปรญิญาเอก
9. จัดหาทุนเรยีนตอและการฝกอบรมแกอาจารยอยางเพยีงพอ       โดยเนนความรวมมอื

กับมหาวทิยาลัยตางประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนและยกเวนคาเลาเรยีน



10. ตั้งกลุมวจัิยพื้นฐานและกลุมวจัิยเฉพาะสาขาทางการเกษตร โดยอาจารยอาวุโสเปนพี่
เลี้ยงและขยายเครอืขายวิจัยเช่ือมกับมหาวทิยาลัยภายในและมหาวทิยาลัยตางประเทศ

11.ฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกอาจารยอยาวงตอเนื่อง เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ
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12. สงอาจารยที่อยูในสาขาที่มคีวามตองการนอยในอนาคต ใหใชศักยภาพหรอืฝกอบรมใน
วสาขาวิชาที่มคีวามตองการมาก โดยคํานงึถงึความสามารถและพื้นฐานการศึกษาของคณาจารย เพื่อจะ
ไดสรางหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคลองกับตลาด

นักศึกษา
เปาหมาย

1. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูมคีวามรูสกึที่ดตีอความเอาใจใสของอาจารยและคณะ โดย
ภาพรวมไดรับประสบการณที่ดมีากทัง้ดานวชิาการและชีวติจากการรวมกจิกรรมตางๆ ระหวางนักศึกษา
และอาจารย

2.ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพสูงทัง้ดานวิชาการ และเปนผูมคีุณภาพจิตที่ด ี สามารถอยูรวมกับ
คนในสังคมได

3. บัณฑิตสามารถหางานทําไดทันท ี  มคีวามสามารถทางดานการภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยเีปนที่พงึพอใจของผูประกอบการ

4. สรางช่ือเสยีงที่ดใีหแกคณะ  ในชีวติการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิต

แนวทางการดําเนินงาน

1. กระตุนอาจารยที่ปรกึษาใหตดิตามนักศึกษาของตน เพื่อดูวามปีญหาอะไรเกี่ยวกับการ
เรยีนและชีวติความเปนอยูในระหวางศึกษา เพื่อหาทางแกไขรวมกับนักศึกษา หัวหนาภาควิชา และ
ผูปกครอง

2. จัดกจิกรรมตามความสนใจในลักษณะชมรม และcamp เพิ่มทักษะ นอกจากการเรยีน
และเนนการทํางานเปนทมีระหวางนักศึกษาดวยกัน และนักศึกษากับอาจารย

3. กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญเกี่ยวกับโครงงาน การฝกปฏบิัตงิานและการ
ปฏบิัตงิานจรงิ ในลักษณะสหกจิศึกษาในภาควชิา/สาขาวชิา  ที่สามารถกระทําได และฝกปฏบิัติงานดวย
ความรับผิดชอบสูง  มคีวามตัง้ใจจริง เพื่อสามารถหางานทําไดเร็วขึ้น หลังจบการศึกษา

4. สงเสริมใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูภาษาอังกฤษและการใชคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม เพื่อเตรยีมความพรอมสําหรับการหางานทําเมื่อศึกษาจบหลักสูตร

5. ขยายหลักสูตรภาพเิศษ เพื่อรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรเีขาเรยีนรอยละ 10 ตอป
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6. ตดิตอโรงเรยีนตาง ๆ ในภาคเหนอื เพื่อสงเสรมินักเรยีนที่มคีวามสามารถสูงเลือก
ภาควชิา/สาขาวชิาในคณะผลติกรรมการเกษตร เพื่อศึกษาตอพรอมทัง้จัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรยีน
เรยีนดใีนระดับมหาวทิยาลัย

7. จัดสรรงบประมาณ ดานกจิกรรมนักศึกษา เพื่อสงเสรมิใหนักศึกษาจัดกจิกรรม
ภายใตการดูแลของอาจารยและรองคณบดฝีายพัฒนากจิการนักศึกษา เชน ดานวิชาการ  ดานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน และกจิกรรมสันทนาการ เปนตน

8. สนับสนุนใหสโมสรคณะฯ จัดกจิกรรมในดานสนับสนุนวชิาชีพเกษตร โดยความรวมมอืกับ
ศิษยเกาที่มศัีกยภาพ โดยมีกจิกรรมในการผลติ การเพิ่มมูลคาและการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับความ
เปนจรงิที่เมื่อผลิตแลวตองจําหนายได

เปาประสงคท่ี 2   เปนผูนําในการวิจัยดานการเกษตร

เปาหมาย
1. อาจารยทุกคนทํางานวจัิยที่มคีุณภาพ ทําแบบลุมลกึและแบบบูรณาการ
2. ผลงานวจัิยไดรับการเผยแพรทุกป ในระดับประเทศและนานาชาติ
3. งานวจัิยของอาจารยสนับสนุนการเปดหลักสูตรปริญญาโทและปรญิญาเอก เปน

เปาหมายหลักและสรางองคความรูในดานการเกษตรใหเปนเลศิ
      4. มกีารรวมมอืทําการวจัิยทัง้ในประเทศและตางประเทศ

แนวทางการดําเนินงาน
1. กําหนดสัดสวนจํานวนงานวจัิยที่นําไปใชประโยชน ในการเรยีนการสอนหรอืการพัฒนา

ประเทศ (การวจัิยประยุกต) : การวจัิยสถาบัน : การวจัิยเพื่อสรางสรรคองคความรู เชน 14 : 2 : 14 และ
ประกาศใหคณาจารยทุกคนไดรับทราบ และอาจารยทุกคนตองทําวจัิยควบคูกับการสอน

2.จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสรมิดานการวจัิยของอาจารยในการเผยแพรผลงานวิจัยทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาตทิัง้แบบเสนอผลงานในที่ประชุมและการตพีมิพลงในารสารวชิาการที่
นาเช่ือถอื

3. จัดเงินรางวัลและโลเกยีรตยิศแกงานวจัิยที่เผยแพรและนําช่ือเสยีงมาใหคณะ
4.จัดประชุมวิชาการหรอืสัมมนาทางวชิาการดานการเกษตรระดับประทศหรอืนานาชาต ิ ทุก

1-2 ป เพื่อเปนเวทนํีาเสนอผลงานทางวิชาการ
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5. เชิญ/เปดรับนักวจัิยดานการเกษตรจากมหาวทิยาลัยทัง้ในประเทศและตางประเทศ มาทํา
วจัิยดานการเกษตรในชวงหยุดหรอืลา  เพื่อใหอาจารยในคณะไดรวมแลกเปลี่ยนความคดิในศาสตรดาน
การเกษตร ซึ่งจะนําไปสูความรวมมอืการทําวจัิยรวมกัน  หรอืจูงใจใหคณาจารยทํางานวจัิยในแนวคดิอื่น
ที่สานตอจากงานของนักวิจัยหรอืนักวชิาการจากตางประเทศ

6. จัดหาอุปกรณการวจัิยและฐานขอมูลเพื่อการวิจัยแกอาจารย
7. จัดงานวจัิยใหเปนภาระงานหลักสวนหนึ่ง นอกเหนอืจากการสอนและการบรกิาร โดยแบง

สัดสวนของงานสอน : งานวจัิย : งานบรกิารวิชาการ  เปนสัดสวน เชน 5 : 3 : 2 โดยใหอาจารยทําวจัิย
ใหแลวเสร็จ 1 เรื่องภายใน 1-2 ป เพื่อนําเสนอผลงานและจัดพมิพเผยแพรในระดับประเทศหรอื
นานาชาติ

8. เพิ่มจํานวนผูชวยวิจัยแกอาจารยที่ทําวจัิย โดยจัดจางนักศึกษาปรญิญาโทหรอืเอก
9. จัดตัง้หนวยประสานงานและหาทุนวจัิยขึ้นเปนหนวยงานชัดเจน เพื่อแสวงหาเงินทุนจาก

ภายนอก โดยเฉพาะแหลงทุนใหม ๆ ของรัฐบาลและเอกชน  ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ใน
ประเทศ เชน สกว. สวก. สวทช. และตางประเทศ เชน FAO, Asian Foundation, SEARCA, Colombo
เปนตน ตลอดจนทําหนาที่เปนหนวยงานวิจัยเชิงพาณิชย ที่จะนําเสนอผลงานวจัิยของอาจารยสู
ภาคเอกชนมากขึ้น

10. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยที่มคีุณภาพสูงเพื่อขอลขิสทิธิ์ สทิธบิัตร เชน แบง
ผลประโยชนใหกับผูวจัิยจากคาลขิสทิธิ์และสทิธบิัตรในสัดสวน 70 : 30 (ผูวิจัย 70)

เปาประสงคท่ี 3 เปนศูนยกลางการใหบรกิารวิชาการทางดานการเกษตร

เปาหมาย
1. สงเสริมและพัฒนาศูนยเรยีนรูเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น / ชาติ / นานาชาติ
2. สงเสรมิใหมกีารนําองคความรูและประสบการณจากการบรกิารวชิาการและวิชาชีพมาใช

ในการพัฒนาการเรยีนการสอน
3. สรางเครอืขายความรวมมอืทางวิชาการเพื่อบูรณาการองคความรู
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แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาฐานเรยีนรูทางการเกษตรทัง้หมด 14 ฐาน  เพื่อใหบรกิาร

แกสังคมและชุมชน ทัง้ระดับชุมชน / ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ



2.ใหบรกิารวชิาการที่เปนองคความรูทางดานการเกษตรแกหนวยงาน องคกร สถาบัน และ
ชุมชนที่ขอความรวมมอืดานวชิาการ เชน การจัดการเรียนการสอน  การฝกอบรม  การฝกงาน บรรยาย
พเิศษ  ทัง้ในคณะ/ตางคณะ ภายนอกมหาวทิยาลัยและในระดับนานาชาติ

3. วางแผนใหบรกิารทางวชิาการตลอดทัง้ป
4.สงเสรมิและพัฒนาฐานเรียนรูตาง ๆ ใหมกีารบรหิารจัดการเชิงธุรกจิ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
5.จัดแบบประเมนิใหผูรับบริการไดแสดงความคดิเห็นและนําผลการประเมนิมาปรับปรุง

ประสทิธภิาพการใหบรกิารใหมากขึ้น
6.ขยายการใหบรกิารที่ปรกึษาใหกับภาคเอกชนและรัฐ เชน ที่ปรกึษาดานลําไย ที่ปรกึษา

ดานฟารมดานพชื เปนตน
7.สงเสรมิใหมกีารบูรณาการองคความรูของฐานเรยีนรูสูการเรยีนการสอนแตละสาขาวิชา

เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏบิัติมากขึ้น

เปาประสงคท่ี 4 ธํารงไวซึ่งศิลปะ  วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย
1. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะ  ตระหนักถงึความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม

และทรัพยากรธรรมชาต ิดวยความภาคภูมใิจ
2.อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะ รักษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ใหผูสนใจ

และสบืทอดตอไป

แนวทางการดําเนินงาน
1.จัดทําแผนและดําเนนิการตามแผนในรูปของกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะ

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
2.สงเสรมิใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาในคณะมสีวนรวมในโครงการทํานุบํารุงศิลปะ

วัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.ประเมนิผลโครงการและนําผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนการดําเนนิโครงการใหดขีึ้น
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เปาประสงคท่ี 5   เปนผูนําในการบรหิารจัดการและประกันคุณภาพ

ดานการบริหารจัดการ
เปาหมาย

1. ปรับโครงสรางการบริหารใหมคีวามคลองตัวและรวดเร็ว
2. บุคลากรของคณะมีความพงึพอใจในสถานที่ทํางาน และรวมมอืรวมใจทํางานอยาง

ใกลชิด และมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น



3. นําเทคโนโลยมีาใชในการบรหิารจัดการและการตัดสนิใจมากขึ้น
4. สภาพแวดลอมไดรับการพัฒนาใหสะอาดนาอยูและปลอดภัย
5. ระบบงานฟารมของคณะไดรับการพัฒนาในเชิงธุรกจิ

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดใหมกีารประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบรหิารจัดการของคณะ
2.ปรับโครงสรางการบริหารงานในสํานักงานเลขานุการคณะและภาควชิา พรอมจัดทําคูมอื

การปฏบิัตงิานทกุงาน เพื่อใหบรกิารไดครอบคลุมและรวดเร็ว และสะดวกในการใหบรกิาร
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่ เพื่อเอื้อตอการทํางาน

ใหมปีระสทิธภิาพ
4. จัดใหมกีารประเมนิผลการใหบรกิารขอสํานักงานเลขานุการคณะและภาควิชา เพื่อนําผล

การประเมนิมาปรับปรุงวธิีการทํางานใหดขีึ้น
5.จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารและการตัดสนิใจ

มากขึ้น เชน การจัดทํา MIS ของคณะ  การจัดฐานขอมูลดานการเรยีนการสอน การวจัิยและการบรหิาร
เปนตน  ทัง้นี้ใหสอดคลองกับการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย

6. สงเสรมิและพัฒนาระบบงานฟารมของคณะ   ภาควิชา ในเชิงธุรกจิใหมากขึ้น
7. จัด Road Show  ผลผลิตของคณะตามสถานที่สําคัญ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด

ใกลเคยีง  เดอืนละครั้ง เพื่อเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก
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การพัฒนาคณะและบุคลากร
เปาหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรใหมคีวามหลากหลายที่สนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศและ
ตลาดแรงงาน

2. คณาจารยในคณะมคีุณภาพและช่ือเสยีงในระดับประเทศและนานาชาติ
3. สงเสรมิใหบุคลากรของคณะมคีุณภาพชีวติที่ดแีละมีความสุขในการทํางาน

มคีวามกระตอืรอืรน และมุงทํางานเพื่อพัฒนาคณะอยางเต็มที่

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดประชุมคณะเพื่อรับทราบนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ



แผนพัฒนาการศึกษาของชาต ิ ฉบับที่ 10
2. ภาควิชา   สาขาวชิา  วางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน  ทัง้ในหลักสูตรเดิม และการ

เปดหลักสูตรใหม ในระดับปรญิญาตร ี โท  เอก โดยพจิารณาตามความตองการของตลาด ชุมชน และ
ประเทศโดยทุกหลักสูตรมุงคุณภาพสูงสุด

3. สํารวจความตองการของตลาด  ชุมชนและประเทศ วามคีวามตองการศึกษาตอดาน
ใดบาง เพื่อจะไดจัดหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับประกาศนยีบัตร ปรญิญาตรี และสูงกวา
ปรญิญาตรี

4. พัฒนาหลักสูตรใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด

5. พัฒนาหลักสูตรใหบูรณาการระหวางภาควิชา คณะ และระหวางมหาวทิยาลัยทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เชน การเสนอหลักสูตรการบรหิารจัดการฟารม เปนหลักสูตรรวมระหวาง
ภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตว และคณะบรหิารธุรกจิ (กําลังเสนอเปนหลักสูตรใหม)

6. พัฒนาหลักสูตรในระดับปรญิญาโท  เอก  ในลักษณะ Sandwich Program  และในระดับ
ปรญิญาตรใีนลักษณะ Double  Degree Program กับมหาวทิยาลัยทัง้ในและตางประเทศ

7. สรางหลักสูตรนานาชาตเิพิ่มขึ้น  ปจจุบันมเีพยีงหลักสูตรปรญิญาเอก สาขาวชิาพืชไร
และกําลังดําเนินการในหลักสูตรประกาศนยีบัตร และปรญิญาโท สาขาวชิาพชืสวน

8.จัดหลักสูตรใหมคีวามหลากหลายและยดืหยุนตามความตองการของผูเรยีน
 เชน หลักสูตรปรญิญาโทสาขาเดยีวกัน
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9. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมคีวามกาวหนาในสายงาน ทัง้ในรูปแบบของการขอ
ตําแหนงทางวชิาการ  การฝกอบรมในสยายงาน เพื่อพัฒนางานใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

10. สงเสรมิใหฟารมตาง ๆ ของคณะมกีารบรหิารจัดการในเชิงธุรกจิมากขึ้น โดยการนํา
ระบบบัญชีฟารมมาใช

11. ดําเนินการประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานและตอเนื่อง

การเงินและงบประมาณ
เปาหมาย

1. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับแผนงาน โครงการ  ตามนโยบายของคณะ
2. มกีารใชงบประมาณอยางมปีระสทิธภิาพตามแผนที่วางไว
3. ดําเนนิการตามแผนตาง ๆ ใหสะดวก คลองตัว  รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
4. สนับสนุนใหภาควชิาตาง ๆ หารายไดเพิ่มขึ้น



แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทําแผนปฏบิัตงิาน แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับภาระงาน
2. การบรหิารจัดการงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายไดใหเปน

แบบรวมศูนยตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ภายใน 3 ป โดยใหมกีารเตรยีมความพรอมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเริ่มจัดทํางบประมาณในรูปแบบรวมศูนยระดับคณะในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เปนตนไป

3.มกีารประเมนิผลการใชงบประมาณทุกแผน ทุกป เพื่อนําผลการประเมนิที่ไดมาปรับปรุง
การบรหิารงบประมาณ

4.นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการรายงานผลทางการเงินในลักษณะ Intranet เพื่อ
ใชในการบรหิารจัดการดานการเงินใหมคีวามคลองตัว และมปีระสทิธภิาพ สามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงท ีตรวจสอบไดงาย
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ค ณ ะ ผู บ ร ิห า ร ค ณ ะ ผ ลิ ต ก ร ร ม กา ร เ ก ษ ต ร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
                         คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
                          รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศึกษา



ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถติย วมิล
  รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษาและกจิการพเิศษ

ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ
                          รองคณบดฝีายบรหิาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรเีกี่ยวฝน
รองคณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฎภิาณ สุทธกิุลบุตร
รองคณบดีฝายวจัิยและบรกิารวชิาการ

นายปรญิญา สมบูรณ
   เลขานุการคณะ
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ค ณ ะ ผู บ ร ิห า ร ง า น ระ ดั บ ภ า ค วิ ช า

รองศาสตราจารย ดร.บุญสม   วราเอกศิริ
หัวหนาภาควิชาสงเสรมิการเกษตร

รองศาสตราจารย.ประวติร  พุทธานนท



       หัวหนาภาควชิาพชืไร

รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช
หัวหนาภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม

ผูชวยศาสตราจารย นพดล  จรัสสัมฤทธ์ิ
หัวหนาภาควชิาพชืสวน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณ ี ศิริจรจารุ
        หัวหนาภาควชิาอารักขาพืช
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โครงสรางการบรหิารงานคณะผลิตกรรมการเกษตร

คณบดี

   ท่ีปรึกษาคณบดี                  คณะกรรมการประจําคณะ

  รองคณบดี    เลขานุการ    หัวหนาภาควชิา/หัวหนาสํานักงาน

* รองคณบดีฝายบริหาร * หัวหนางานบริหารและธุรการ     * หัวหนาภาควชิาพชืไร



* รองคณบดีฝายวชิาการและ * หัวหนางานคลังและพัสดุ   * หัวหนาภาควชิาทรัพยากรดิน
 มาตรฐานการศึกษา * หัวหนางานบริการการศึกษา             และส่ิงแวดลอม

* รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา * หัวหนางานบริการวชิาการและวจิัย * หัวหนาภาควชิาอารักขาพชื
 และกจิการพเิศษ * หัวหนางานนโยบาย แผน   * หัวหนาภาควชิาพชืสวน

* รองคณบดีฝายยุทธศาสตร และประกันคุณภาพ   * หัวหนาภาควชิาสงเสริม
 และวเิทศสัมพันธ       การเกษตร

* รองคณบดีฝายวจัิยและ   * สํานักงานกจิการพเิศษ
 บริการวชิาการ
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การแบงสวนราชการคณะผลิตกรรมการเกษตร

      คณะผลิตกรรมการเกษตร

ภาควิชา   สํานักงานเลขานุการ                       สํานักงานกิจการพิเศษ

ภาควิชาพืชไร่                              งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ                   โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพร
ริ



ภาควิชาพืชสวน  งานคลังและพัสดุ โครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแต่ง

  ภาควิชาอารักขาพืช                         งานบริหารและธุรการ .อมก๋อย

  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์    งานบริการวิชาการและวิจัย มูลนิธิกล้วยไม้ไทย

       งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา          มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและ
                                                                                                     อาชีพ อ.จุน  จ.พะเยา

  ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร               หลักสูตร MJU SLUSE                      สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร

22

การแบงโครงสรางการบรหิารงานภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร

สํานักงานเลขานุการ แบงการทํางานออกเปน 5 งานไดแก งานบรหิารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา และ งาน
บรกิารวชิาการและวจัิย
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23

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร
2. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช  ศตีะโกเศศ รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศึกษา
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วมิล รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษาและกจิการพิเศษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ รองคณบดฝีายบริหาร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเก่ียวฝน รองคณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศสัมพันธ



6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏภิาณ สุทธกุิลบุตร รองคณบดฝีายวจิัยและบริการวชิาการ
8.  รองศาสตราจารย ดร.บุญสม วราเอกศริิ หัวหนาภาควชิาสงเสริมการเกษตร
9. รองศาสตราจารย ประวติร พุทธานนท หัวหนาภาควชิาพชืไร
10. รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช หัวหนาภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม
11. ผูชวยศาสตราจารยนพดล จรัสสัมฤทธิ์ หัวหนาภาควชิาพชืสวน
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ศริิจรจารุ หัวหนาภาควชิาอารักขาพชื
13. ผูชวยศาสตราจารยฉันทนา วชิรัตน ตัวแทนภาควชิาพชืสวน
14. อาจารย ดร.วรีศักดิ์ ปรกติ ตัวแทนภาควชิาสงเสริมการเกษตร.
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิภัทร เจยีมพริิยะกุล ตัวแทนภาควชิาอารักขาพชื
16. อาจารย ดร.จรีาภรณ อนิทสาร ตัวแทนภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม
17. อาจารยศุภสิรา สงิหบํารุง ตัวแทนภาควชิาพชืไร



ผลการดําเนินงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
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จํานวนบุคลากรท้ังหมด สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประจําป 2553

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เงินรายได

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ช่ัวคราว

เงนิ
รายได

รวม

ภาควชิาทรัพยากรดนิ
และสิ่งแวดลอม

6 6 0 2 1 0 15

ภาควชิาพชืไร 14 4 0 3 5 0 26
ภาควชิาพชืสวน 18 8 1 1 12 2 42
ภาควชิาสงเสริม

การเกษตร
5 3 0 0 1 0 9

ภาควชิาอารักขาพชื 10 3 0 0 1 1 15
สํานักงานกจิการพิเศษ 0 5 0 5 0 5 15
สํานักงานเลขานุการ 10 7 0 4 5 2 28

รวม 63 36 1 15 25 10 150



แผนภูมิแสดงอ ัตรากําล ังบุคลากรจําแนกตามประเภท

63

36
1152510

150

ข ้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ พนักงานราชการ

ลูกจ ้ างประจํา ลูกจ ้ างชัวคร าวเ งิ นร ายได้

รวม

26

จํานวนบุคลากรสายวชิาการ คณะผลติกรรมการเกษตร

หนวยงาน จํานวนคน ตําแหนง
รศ. ผศ. อาจารย

1. ภาควชิาพชืสวน 20
- พชืสวนประดับ 7 0 2 5
-  พืชผัก 5 1 4 0
-  ไมผล 8 1 5 2

2. ภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม 8 2 1 5
3. ภาควิชาพชืไร 15 4 4 7
4. ภาควิชาอารักขาพชื 10 1 6 3
5. ภาควิชาสงเสรมิการเกษตร 6 2 1 3

รวม 59 11 23 25
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รศ. ผศ. อาจารย์ รวม

แผนภูมิจํานวนสายว ิชาการ

พืชสวน ทรัพยากรดินและสิงแวดล้ อม
3. พืชไร่ อารักขาพืช
ส่งเสริมการเกษตร

27

จํานวนบุคลากรสายวชิาการแยกระดับการศึกษา

หนวยงาน จํานวนคน วุฒิการศึกษา
โท เอก

1. ภาควชิาพชืสวน 20 6 14
- พชืสวนประดับ 7 2 5
-  พืชผัก 5 2 3
-  ไมผล 8 3 5

2. ภาควชิาทรัพยากรดนิและ
สิ่งแวดลอม

8 2 6

3. ภาควิชาพชืไร 15 10 5
4. ภาควิชาอารักขาพชื 10 3 7
5. ภาควิชาสงเสรมิการเกษตร 6 1 5

รวม 59 (22) (37)
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ป.โท ป.เอก รวม

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

1. ภาควิชาพืชสวน

2. ภาควิชาทรัพยากรดิน
และสิงแวดล้ อม

3. ภาควิชาพืชไร่

4. ภาควิชาอารักขาพืช

5. ภาควิชาส่งเสริม
การเกษตร

รวม

28

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เงนิรายได

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ช่ัวคราว

เงนิ
รายได

รวม

ภาควชิาทรัพยากรดนิ
และสิ่งแวดลอม

2 2 0 2 1 0 7

ภาควชิาพชืไร 1 2 0 3 5 0 11
ภาควชิาพชืสวน 2 4 1 1 12 2 22
ภาควชิาสงเสริม
การเกษตร

1 1 0 0 1 0 3

ภาควชิาอารักขาพชื 1 2 0 0 1 1 5
สํานักงานกิจการพิเศษ 0 5 0 5 0 5 15
สํานักงานเลขานุการ 10 7 0 4 5 2 28

รวม 17 23 1 15 25 10 91

จํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ  ป 2553



หนวยงาน จํานวน ระดับ
1. ภาควชิาพชืสวน สาขาไมผล 1 ปรญิญาเอก

นายวนัิย   วริอิะลงกรณ
2. ภาควชิาพืชไร

น.ส.ธดิารัตน   จันทรา
1 ปรญิญาเอก

3. สํานักงานเลขานุการ
(งานบรกิารการศึกษาและกจิการนักศึกษา)
นายกอบลาภ  อารีศรสีม

1 ปรญิญาเอก

รวม 3

29

ดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน
คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมหีลักสูตรที่เปดสอนทัง้ระดับปรญิญาตร ี ปรญิญาโทและ

ปรญิญาเอก รวมจํานวนทัง้สิ้น 15 หลักสูตร  ดังรายละเอยีดตอไปนี้

1. ระดับปรญิญาตรี  มีจํานวนหลักสูตร 7 หลักสูตร  ซึ่งไดแก
1.1. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพชื
      วิชาเอก โรคพืชวทิยา  และ วิชาเอกกฏีวทิยา
1.2. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพศีาสตร
1.3. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
1.4. วทิยาศาสตรบัณฑิต (พชืศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน

วชิาเอกพืชสวนประดับ  วิชาเอก พชืผัก และ วชิาเอกไมผล
1.5. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรเคมี
1.6. วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตร
1.7. วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

2. หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
2.1. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
      วชิาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร วชิาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม

และ วชิาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
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ปี 2552 ปี 2553

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม

2.2. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
วชิาเอกพืชไร  และวิชาเอก เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ

2.3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
2.4. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพศีาสตร
2.5. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดนิและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยนื
6. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอยางยั่งยนื

3. ระดับปรญิญาเอก  จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก
3.1. วทิยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
3.2. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
      วชิาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร วชิาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม

และ วชิาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
30

การเปรยีบเทียบจํานวนหลักสูตรระหวางป 2552 และ ป 2553

หลักสูตร ป 2552 ป 2553
1. ระดับปรญิญาตรี 7 7
2. ระดับประกาศนยีบัตร 1 -
3. ระดับปรญิญาโท 6 6
4. ระดับปรญิญาเอก 2 2

รวม 16 15



แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนหลักสูตรระหวางป 2552 และ ป 2553

31

ดานอาคารสถานที่
คณะผลิตกรรมการเกษตรมอีาคารสถานที่ ดังนี้
(1) อาคารท่ีทําการคณะฯ (อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป) พื้นท่ี 1,430 ตร.ม. 2 ช้ัน 1 อาคาร
(2) ภาควิชาพืชไร

- อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 2
- อาคารปฏบิัตกิารทางพืช พื้นที่ 885 ตร.ม. 1 อาคาร
- อาคารปฏบิัตกิารคัดและเก็บเมล็ดพันธ พื้นที่ 432 ตร.ม. 1 อาคาร
- โรงคัดและเก็บใบยาสูบ พื้นที่ 300 ตร.ม. 1 หลัง
- โรงเก็บวัสดุงานฟารม พื้นที่ 96 ตร.ม. 3 หลัง
- เตาบมใบยาสูบ พื้นที่ 300 ตร.ม. 2 เตา
- ฟารมและไรฝกนักศึกษา
- ฟารมสําหรับฝกนักศึกษา 50 ไร
- ไรฝกนักศึกษาโครงการ 907 ไร 20 ไร
- ไรนาสวนผสม 10 ไร
- ศูนยสาธติพลังงานธรรมชาติ 1 ไร

(3) ภาควชิาพชืสวน
- อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 3
- อาคารปฏบิัตกิารเนื้อเยื่อ พื้นที่ 1,033 ตร.ม. 2 ช้ัน 1 อาคาร
- อาคาร 77 หมวดกลวยไม พื้นที่ 224 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 อาคาร
- อาคารปฏบิัตกิารพชืผัก พื้นที่ 372 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 อาคาร
- อาคารเห็ด พื้นที่ 53 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 อาคาร



- อาคารปฏบิัตกิารสาขาไมผล พื้นที่ 400 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 อาคาร
- อาคารปฏบัิติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธฯ พื้นท่ี 570 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 อาคาร
- โรงเรอืนบรรจุและนึ่งเห็ด พื้นที่ 72 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนเก็บวัสดุหมวดกลวยไม พื้นที่ 12 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนเลี้ยงกลวยไม พื้นที่ 1,512 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนไมดอกไมประดับ พื้นที่ 150 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนไมประดับในรม พื้นที่ 120 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง

32

- โรงเรอืนเพาะเมล็ดพันธุไมดอกไมประดับ พื้นที่ 120 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนเก็บวัสดุ พื้นที่ 200 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนจัดทําปุยหมัก พื้นที่ 128 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนปลูกพชืในมุง พื้นที่ 189 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนเพาะเห็ด พื้นที่ 48 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- โรงเรอืนอนุบาลกลาไมผล พื้นที่ 114 ตร.ม. 1 ช้ัน 1 หลัง
- ฟารมและไรฝกนักศึกษา
- สาขาพืชสวนประดับ จํานวน 20 ไร
- สาขาพืชผัก จํานวน 20 ไร
- สาขาไมผล จํานวน 35 ไร

(4) ภาควชิาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
- อาคารปฏบิัตกิารดนิและปุย พื้นที่ 800 ตร.ม. 2 ช้ัน 1 อาคาร

- อาคารเรยีนและปฏบิัตกิารทางปฐพีวทิยาฯ 4,000 ตร.ม. 4 ช้ัน 1 อาคาร
- โรงเรอืน พื้นที่ 160 ตร.ม. 1 หลัง

(5) ภาควชิาอารักขาพืช
- อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 4
- อาคารปฏบิัตกิารกําจรบุญแปง พื้นที่ 360 ตร.ม. 2 ช้ัน 1 อาคาร
- อาคารศูนยกลวยไมฯ (ขอใชพื้นที่บางสวน) พื้นที่ 240 ตร.ม. 1 อาคาร

- อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ (ขอใชพื้นท่ีบางสวน) พื้นท่ี 330 ตร.ม. 1 อาคาร
- โรงบรรจุและนึ่งกอนเห็ด พื้นที่ 72 ตร.ม. 1 หลัง
- แปลงทดลองหมอนไหม 10 ไร
- ไรฝกนักศึกษา   5 ไร
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แผนภูม ิเปร ียบเท ี ยบจํานวนน ั กศ ึกษา ปี2552 และ ปี 2553

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

ระดับประกาศน ียบัตร ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก รวม

(6) ภาควชิาสงเสริมการเกษตร
- อาคารประเสรฐิ ณ นคร ช้ัน 5
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ดานนักศึกษา
ระดับปรญิญา จํานวนนักศึกษา

ป 2552 ป 2553
ระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 2 ป 432 440
ระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4 ป 1,707 2,046
ระดับประกาศนยีบัตร 1 -
ระดับปรญิญาโท 222 269
ระดับปรญิญาเอก 17 16

รวมท้ังส้ิน 2,379 2,771
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คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมกีารมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะผลติกรรมการเกษตรเปน
ประจําทุกป ในป 2553 ไดดําเนนิการแจกทุนจํานวนทัง้หมด  95 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น 380,000 บาท

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ รองคณบดฝีายวชิาการมาตรฐานการศึกษา
เปนประธานในการมอบทุนการศึกษา จากเงนิคาบํารุงการศึกษาพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๓ จํานวน ๙๕

ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
ณ หอง ๑๑๓ ช้ัน ๑ อาคารภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม คณะผลติกรรมการเกษตร

เมื่อวันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
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ดานงานวิจัย

คณะผลิตกรรมการเกษตร มนีโยบายที่จะสงเสรมิและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากร
ของคณะผลติกรรมการเกษตร ไดมกีารทํางานวจัิย และแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวจัิยทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลัย เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาการเรยีนการสอน ดานการเกษตร และสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ  ซึ่งในปงบประมาณ 2553 คณะผลติกรรมการเกษตร  ไดรับทุนอุดหนุน
งานวจัิยจากแหลงทุนภายนอก เปนเงิน 5,203,070 บาท จํานวน 26  โครงการ และแหลงทุนภายใน
เปนเงิน 3,095,000  บาท    จํานวน 19 โครงการ เปนจํานวนเงินทัง้สิ้น 8,298,070  บาท ดังตาง
ราง

แหลงเงิน ป 2552 ป 2553
แหลงทุนภายนอก 5,891,960

17 โครงการ
5,203,070

26  โครงการ

แหลงทุนภายใน 6,123,700
24 โครงการ

3,095,000
19  โครงการ

รวม 12,015,660 8,298,070
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งานวจัิยภายนอก ประจําป 2553
จํานวน 26 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 5,203,070 บาท

ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ
1 01/10/2552 -

30/09/2553
โครงการวจิัยชานํ้ามัน
 ( 6 ป 2549-2554

333,000 เกษตร รศ.ดร.สัณห
ละอองศรี

2 10/2548 -
/09/2549

การผลติและทดสอบธาตุอาหาร
รองอินทรียและจุลอินทรีย
เชิงเดี่ยวท่ีผลติจากวัสดุเหลอืใช
ทางการเกษตรเพื่อการผลติพชื
อินทรียในพื้นท่ีโครงการหลวง

338,500 มูลนิธิ
โครงการหลวง

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

3 01/10/2552 -
30/03/2553

การประยุกตใชระบบเก็บขอมูล
เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมตอการออกดอก
และตัดผลของลําไยนอกฤดูของ
ไทย

499,925 Nectec ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกจิ

4 01/10/2552 -
30/09/2553

การปรับปรุงพันธุมะเขอืเทศ
และคะนาฮองกง

509,200 มูลนิธิ
โครงการหลวง

รศ.นิพนธ
ไชยมงคล

5 01/10/2552 -
30/09/2553

การปรับปรุงพันธุผักกาดหอม
และถั่วแขก

387,900 มูลนิธิ
โครงการหลวง

ผศ.ฉันทนา
วชิรัตน

6 01/10/2552 -
30/09/253

การทดสอบพันธุกะหลําปลนีอก
ฤดูกาล

160,100 มูลนิธิ
โครงการหลวง

ผศ.ดร.ประสทิธ์ิ
โนรี

7 01/10/2552 - การขยายพันธุขาวไรสายพันธุท่ี 79,000. มูลนิธิ รศ.อาคม



30/09/2553 มคีวามบริสุทธ์ิสูงเพื่อใชในการ
สงเสริมใหแกเกษตรกร

โครงการหลวง กาญจนประโชติ

8 01/10/2552 -
30/09/2553

ศักยภาพใหผลผลติของงาหอม
บนพื้นท่ีสูง

144,000 มูลนิธิ
โครงการหลวง

รศ.อาคม
กาญจนประโชติ
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ
9 01/10/2552 -

30/09/2553
การประเมนิอุณหภูมท่ีิมผีลตอ
การลบลางการพักตัวของตนพีช
ในประเทศไทย

55,000 มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.สุธาสนีิ
มณทีอน

10 01/10/2552 -
30/09/255

การประเมนิความตานทานโรค
และการควบคุมโรคสําคัญของ
มะเขอืเทศผลโต

356,300 มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

11 01/10/2252 -
30/09/2553

การเสริมสรางประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลติในเขตพื้นท่ีโครงการ
หลวง

356,300 มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ

12 01/10/2552 -
30/09/2553

การศึกษาศักยภาพการปรับตัว
การเจริญเติบโตการใหผลผลติ
ของพันธุสบุดําบนพื้นท่ีปลูกพชื
มูลนิธิโครงการหลวงท่ีมคีวาม
สูงจากระดับนํ้าทะเลท่ีแตกตาง
กัน

550,000 มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ

13 01/10/2552 -
30/09/2553

การประเมนิความตานทานโรค
และการควบคุมโรคสําคัญของ
มะเขอืเทศผลโต

356,300 มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

14 15/10/2551 -
19/04/2553

การผลติวัสดุปรับปรุงดนิจาก
มูลสุกรท่ีผานการบําบัดจาก
ระบบบําบัดแบบไรอากาศ

145,000 สวทช. รวมกับ
บริษัท แอด

วานซ คอนซัล
แตนท ออฟ
เทคโนโลยี

จํากัด

ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ
15 01/05/2553 -

30/09/2553
ผลของปุยชีวภาพกลูมาลนี-
สารสัมพันธโปรตีนในดนิจาก
เช้ือราไมโครไรซาตอการ
ปรับปรุงดนิของระบบการ
ปลูกพชือินทรีย
Effect of biofertilizer as
glomalin-related soil protein
from arbuscular mycorrhizal
fungi improved soil fertility
for wetland rice organic
farming

75,000 สวทช ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

16 1/07/2553 -
30/06/2554

การถายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงหมูหลุมสูชุมชนปกาเก
อญอเพื่อเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกจิชุมชน

100,000 ทุนอุดหนุน
การวจิัย
ประจําป

งบประมาณ
2553 ภายใต
โครงการวจิัย
และถายทอด
เทคโนโลยีสู

ชุมชนฐานราก
จังหวัด

ภาคเหนอื
ตอนบน

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

17 01/03/2553 -
28/02/2554

การศึกษาแนวทางการใชปุย
อยางมปีระสทิธิภาพในการ
ผลติสมสายนํ้าผึ้ง

100,000 บริษัท ไทยเซ
นทรัลเคมี

จํากัด
(มหาชน)

ผศ.นพดล จรัส
สัมฤทธ์ิ

18 01/10/2552 -
30/09/2553

การถายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงหมูหลุมสูชุมชนปกาเก
อญอเพื่อเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกจิชุมชน

100,000 เครือขาย
บริหารการ

วจิัยภาคเหนอื
ตอนบน

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์
คะทัศน
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงนิ ผูรับผิดชอบ
19 01/10/2552 -

30/09/2553
งานวจิัยการติดตาม
สถานการณศัตรูธรรมชาติ
ของแมลงศัตรูพชืและวัชพชื
ในภาคเหนอืตอนบนของ
ประเทศไทย ( 3 ป ตอเนื่อง
51 - 52 เงนิรวม 148,640
บาท )

49,546 เงนิงบประมาณ
จากศูนยวัย

ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวนิทรีย

แหงชาติ
ภาคเหนอื

ตอนบนม.แมโจ
และสํานักงาน
คณะกรรมการ
วจิัย แหงชาติ

รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด

20 01/10/2552 -
30/09/2553

งานวจิัยการใชประโยชน
จากศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมแมลงและไรศัตรูสม
บนท่ีสูงภายใตแผนงานการ
จัดการศัตรูพชืแบบบูรณา
การ ( 3 ป ตอเนื่อง 51 -
53 เงนิรวม 440,000
บาท )

146,666 เงนิงบประมาณ
จากศูนยวัย

ควบคุมศัตรูพชื
โดยชีวนิทรีย

แหงชาติ
ภาคเหนอื

ตอนบน ม.
แมโจ และ
สํานักงาน

คณะกรรมการ
วจิัยแหงชาติ

รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ
21 01/10/2552 -

30/09/2553
งานวจิัยการใชศัตรู
ธรรมชาติในระบบการ
จัดการศัตรูพชืของการ

73,333 เงนิงบประมาณ
จากศูนยวจิัย

ควบคุมศัตรูพชื

รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด



ปลูกพ๙ืผักในโรงเรือน ( 3
ป ตอเนื่อง 51 - 53 วงเงนิ
รวม 220,000 )

โดยชีวอินทรีย
แหงชาติ

ภาคเหนอืตอนบน
ม.แมโจ และ
สํานักงาน

คณะกรรมการ
วจิัยแหงชาติ

22 01/10/2552 -
30/09/2553

งานวจิัย เร่ืองโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเช้ือ
Phytoptora

86,400 มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ฉันทนา
วชิรัตน

23 01/10/2552 -
30/09/2553

งานวจิัยเร่ืองโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเช้ือ
Phytopthora

57,600 มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ดร.
วรวรรณ

ชาลพีรหม

24 01/10/2552 -
30/09/2553

งานวจิัย เร่ืองโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเช้ือ
Phytopthora

57,600 มูลนิธิโครงการ
หลวง

อ.ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

25 01/10/2552 -
30/09/2553

งานวจิัย เร่ืองโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเช้ือ
Phytopthora

43,200 มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ดร.เฉลมิศรี
นนทสวัสดิ์ศรี
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด จํานวนเงนิ แหลงเงิน ผูรับผิดชอบ
26 01/10/2552 -

30/09/2553
งานวจิัย เร่ืองโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเช้ือ
Phytopthora

43,200 มูลนิธิ
โครงการ

หลวง

อ.ดร.
วลิาวรรณ

ศิริพูนววัิฒน

รวม 26 โครงการ 5,203,070 บาท
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โครงการงานวิจัยภายใน ประจําป 2553
จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ 3,095,000 บาท

ลําดับที่ รหัสโครงการ รายละเอียด จํานวนเงนิ ผูรับผิดชอบ
1 มจ.1-53-007 การคัดเลอืกและทดสอบผลผลิตสายพันธุถั่ว

เหลอืงฝกสดท่ีมกีลิ่นหอมของไทย
330,000 ผศ.เรืองชัย จูวัฒน

สําราญ
2 มจ.1-53-016 การปรับปรุงพันธุและคัดเลอืกพันธุขาว

มาตรฐานโดยวธีิการกอกลายพันธุดวยลํา
อนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง

300,000 รศ.ประวติร
พุทธานนท

3 มจ.1-53-020 การศึกษาการใชปุยอินทรียและการควบคุมสตรู 220,000 ผศ.ดร.ประพันธ



พชืโดยวธีิในการผลติถั่วเหลอืงอินทรีย โอสถาพันธุ
4 มจ.1-53-024 ปจจัยท่ีมผีลกระทบตออายุการเก็บเกี่ยวของการ

เพ่ิมปริมาณนํ้ามันในเมล็ดสบูดํา
120,000 ผศ.ดร.ชัชวจิก

ถนอมถิ่น
5 มจ.1-53-027 การพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาชุมชนของ

ผูนําชุมชน ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม

80,000 อ.ดร.จักรพงษ พวง
งามช่ืน

6 มจ.1-53-035 ผลกระทบการเปดใหบริการรานเกมสท่ีต้ังอยู
รอบมหาวทิยาลัยแมโจ

150,000 รศ.นคเรศ รังควัต

7 มจ.1-53-036 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและปจจัยท่ีมผีลตอ
ความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนขององคกรชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม

190,000 ผศ.ดร.พหล ศักดิ์
คะทัศน

8 มจ.1-53-049 การพัฒนาคําแนะนําการใชปุยเคมสํีาหรับมัน
ฝร่ังตามผลการวเิคราะหดนิโดยเกษตรกรมสีวน
รวม

285,000 ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร

9 มจ.1-53-050 การทําลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลสิงพันธุใหม
3 พันธุ

200,000 รศ.ดร.ศิริพร พงศ
ศุภสมทิธ์ิ

10 มจ.1-53-051 การปรับปรุงพันธุฟาแลนอปซสิโดยการผสมขาม
สกุล

217,000 ผศ.ดร.เฉลมิศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

11 มจ.1-53-058 การขยายพันธุกะเรกะรอนอินทนนทและนําคนืสู
ธรรมชาติ

260,000 ผศ.ดร.สถติ วมิล

12 มจ.1-53-066 การพัฒนาวธีิการวเิคราะห Permanganate
Oxidizable Carbon เพื่อใชนากรวัดปริมาณ
อินทรียวัตถุในการประเมนิความอุดมสมบูรณ
ของดนิ

130,000 ผศ.ศุภธิดา อํ่า
ทอง
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ลําดับที่ วันเดอืนป รายละเอียด แหลงเงนิ จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
13 01/10/2552 -

30/09/2553
งานวจัิย เรื่องการศกึษาชนิดและปรมิาณของ
วัชพืชในนาขาว
Study on species and quantites of weed in
paddy field.

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 2552

30,000 ผศ.ดร.ชัชวจิก
ถนอมถ่ิน

14 01/05/2553 -
31/05/2554

งานวจัิย เรื่องการคัดเลือกเชื้อรา
Trichoderma spp.เพ่ือการควบคุมเชื้อรา
Phthium sp. สาเหตุ โรคเนาคอดินของมะเขือ
เทศ

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 53

10,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

15 01/05/2553 -
31/05/2554

งานวจัิย เรื่อง การจําแนกแฮพไทปปของไมโต
คอนเดรยี ( Mitochondria haptotype ) ของ
เชื้อรา Phytopthora infestans สาเหตุโรคใบ

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 53

10,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล



ไหมของมันฝรั่งไอโซเลทตางๆ ที่พบใน
ประเทศไทยโดยวิธี PCR

16 01/05/2553 -
31/05/2554

งานวจัิย เรื่องการศกึษาการถายทอดไวรัส
ผานทางหัวมันฝรั่ง ( เงนิอุดหนุนวจัิย 10,000
บาท )

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 53

10,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

17 01/05/2553 -
31/05/2554

งานวจัิย เรื่องการศกึษาความแปรปรวนใน
ความสามารถในการติดเชื้อและความรุนแรง
ในการกอใหเกิดโรคของเชื้อรา Phytopthora
infestans ในไอโซเลทตางๆ ที่พบในเขต
ภาคเหนือบนมันฝรั่งและมะเขือเทศ

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 53

10,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

18 01/05/2553 -
31/05/2554

งานวจัิย เรื่องการศกึษาความแปรปรวนใน
ความสามารถในการติดเชื้อและความรุนแรง
ในการกอใหเกิดโรคของเชื้อรา Phytophthora
infestans ในไอโซเลทตางๆ ที่พบในเขต
ภาคเหนือบนมันฝรั่งและมะเขือเทศ

เงนิอุดหนุน
วจัิยป 53

10,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

19 01/05/2553 -
30/04/2554

งานวจัิย เรื่องการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอ
ไทปบน nDNA ของรา Phytophthora
infestans สาเหตุโรคใบไหม ( late blight )
ของมันฝรั่งที่พบในประเทศไทย

เงนิอุดหนุน
วจัิยป

 533,000 อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

รวม 3,095,000 บาท
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นําเสนอผลงานวิจัย ป 2553

ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่ โดย
1 07-01-2553 การประเมนิโรคเหี่ยวเขยีวและโรค

ไวรัสในมะเขอืเทศสายพันธุตางๆ
(ดูงานวจิัย)

ประชุมวชิาการการวจิัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูงภาคเหนอื
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
โครงการหลวง

อาจารย ดร.
สุรียวัลย
เมฆกมล

2 01-08-2553 Certain Nutrients Leached under
Lychee Cultivation of Northern
Thai Highland's Acrisol Soil

In 19th World Congress of
Soil Science,Soil Solutions
for a Changing World 1-6
August 2010 Brisbane,
Australia. Published on
CDROM

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

3 01-08-2553 Influence of land use system on
soil resources in northern
Thailand

In 19th World Congress of
Soil Science,Soil Solutions
for a Changing World 1-6

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร



August 2010 Brisbane,
Australia. Published on
CDROM

4 01-08-2553 Participatory Action by the
Community in Sustainable Land
use Management for Agricultural
system on the Ban Eang
watershed Saluang Sub District
Maeteang District, Chiang Mai
Province,Thailand

In 19th World Congress of
Soil Science,Soil Solutions
for a Changing World 1-6
August 2010 Brisbane,
Australia. Published on
CDROM

อ.จักรพงษ
ไชยวงศ
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่ โดย
5 26-05-2553 งานประชุมทางวชิาการประจําป 2553

เร่ือง ความสัมพันธระหวางคารบอนท่ีถูก
ออกซไิดสดวยเพอรแมงกาเนตและ
อินทรียคารบอนท้ังหมดในดนิชนิดตาง ๆ
(Relationships between Permanaganate
Oxidizable Carbon and Total Organic
Carbon in Various Soils [ภาคโปสเตอร] -
ดูงานวจิัย

ศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ
สํานักวจิัยฯ

ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

6 26-05-2553 ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
ของดนิและฟอสฟอรัสซอรพชันไฮโซเท
อรม [ภาคโปสเตอร] - ดูงานวจิัย

ศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ
สํานักวจิัยฯ

ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

7 27-08-2553 The Case of Mae Faek Sub-district,
Sansai District, Chiang Mai Province
[บรรยาย] - ดูงานวจิัย

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.
สายสกุล
ฟองมูล

8 01-08-2553 Glomalin-related soil protein on soil
aggregate stability from Northern
Thailand; along with cultivated area to

19 th World Congress of
Soil Science to be held
in Bribane, Australia, 1

ผศ. ศุภธิดา
อํ่าทอง



secondary forest [ภาคโปสเตอร] - ดู
งานวจิัย

to 6 August 2010

9 26-05-2553 งานประชุมทางวชิาการประจําป 2553
เร่ือง ความสัมพันธระหวางกลูมาลนิและ
อินทรียคารบอนกันเสถยีรภาพเม็ดดนิภาย
ใตการใชท่ีดนิแบบตาง ๆ ในภาคเหนอืของ
ไทย [ภาคบรรยาย] - ดูงานวจิัย

ศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ
สํานักวจิัยฯ

ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่ โดย
10 การประเมนิศักยภาพพลังงานลม

เฉพาะแหลงในพื้นท่ีภาคเหนอืตอนบน
(Potential Evaluation of Wind Energy
Micrositing in Upper Northern
Region)

การประชุมวชิาการการ
ถายเทพลังงาน ความรอน
และมวลในอุปกรณดาน
ความรอน (คร้ังท่ี 9). ณ
โรงแรมปตตาเวยี รีสอรท
แอนด สปา อ.ปรานบุรี จ.
ประจวบครีีขันธ วันท่ี 11 -
12 มนีาคม 2553

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

11 Effect of cholrate on nitrification in
longan plantation soil

นายปฏพิล อ่ินคํา

12 Effect of land use system on soil
resources in northern Thailand

Internation Symposium
Sustainable Land Use and
Rural Devopment in
Mountinous Regions of
Southeast Asia 21-23
July 2010,Hanoi, Vietnam

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร
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ผลงานวิจัย – บทความทางวิชาการ /ตีพมิพ

ลําดับ เรื่อง รายละเอียด โดย
1 Certain Nutrients Leached under Lychee

Cultivation of Northern Thai Highland's
Acrisol Soil

In 19th World Congress of Soil
Science,Soil Solutions for a Changing
World 1-6 August 2010 Brisbane,
Australia. Published on CDROM

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

2 Effect of cholrate on nitrification in longan
plantation soil

นายปฏพิล อ่ินคํา

3 Effect of land use system on soil
resources in northern Thailand

Internation Symposium Sustainable
Land Use and Rural Devopment in
Mountinous Regions of Southeast
Asia 21-23 July 2010,Hanoi,
Vietnam

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

4 Influence of land use system on soil
resources in northern Thailand

In 19th World Congress of Soil
Science,Soil Solutions for a Changing
World 1-6 August 2010 Brisbane,
Australia. Published on CDROM

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

5 Participatory Action by the Community in
Sustainable Land use Management for
Agricultural system on the Ban Eang
watershed Saluang Sub District
Maeteang District, Chiang Mai
Province,Thailand

In 19th World Congress of Soil
Science,Soil Solutions for a Changing
World 1-6 August 2010 Brisbane,
Australia. Published on CDROM

อ.ดร.จักรพงษ
ไชยวงศ

6 POPULATION CHANGE OF THE ELDERLY
FOR THE MANGEMENT OF
AGRICULTURAL LABOR FORCE: THE

DRLE2010 The 8th International
Conference on Developing Rial-Life
Learning Experiences: Innovation

อ.ดร.สายสกุล
ฟองมูล



CASE OF MAE FAEK SUBDISTRICT,
SANSAI DISTRICT, CHIANGMAI
PROVINCE, THAILAND

and Technology Eduction 27 August
2010 Page 43-47
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ลําดับ เรื่อง รายละเอียด โดย
7 การประเมนิโรคเหี่ยวเขยีวและโรคไวรัสใน

มะเขอืเทศสายพันธุตางๆ
การประชุมวชิาการ การวจิัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูงภาคเหนอืของประเทศ
ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม 7-8
มกราคม 2553

อ. ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

8 การประเมนิศักยภาพพลังงานลมเฉพาะ
แหลงในพื้นท่ีภาคเหนอืตอนบน
(Potential Evaluation of Wind Energy
Micrositing in Upper Northern Region)

การประชุมวชิาการการถายเท
พลังงาน ความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอน (คร้ังท่ี 9). ณ
โรงแรมปตตาเวยี รีสอรท แอนด สปา
อ.ปรานบุรี จ.ประจวบครีีขันธ วันท่ี 11
-12 มนีาคม 2553

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

9 การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและปจจัยท่ีมผีลตตอ
ความสําเร็จอยางย่ังยืนของุรกจิสปาและ
นวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

ประชุมทางวชิาการคร้ังท่ี 48
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเลมท่ี 11
สาขาเศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ
ระหวางวันท่ี 3-5 กุมภาพันธ

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

10 การมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Factors Affection People's Participation in
Natural Resource Conservation -

วารสารวนศาสตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ปท่ี 29
ฉบับท่ี 1 เดอืน มกราคม - เมษายน
2553

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

11 สมรรถนะเคร่ืองยนตดเีซลกําเนิดไฟฟา
เมื่อใชนํ้ามันไบโอดเีซลมะเยาหิน

การประชุมวชิาการประจําป 2553
มหาวทิยาลัยแมโจ วันท่ี 26-27
พฤษภาคม 2553

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

12 อิทธิพลของอัตราสวน A/F ตอ
ประสทิธิภาพระบบผลติโปรดวิเซอรแกส
Effect of A/F Ratio on Efficiency of
Producer Gas System

การประชุมวชิาการการถายเท
พลังงาน ความรอนและมวลใน
อุปกรณดานความรอน (คร้ังท่ี 9). ณ
โรงแรมปตตาเวยี รีสอรท แอนด สปา
อ.ปรานบุรี จ.ประจวบครีีขันธ วันท่ี 11
-12 มนีาคม 2553

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี
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ลําดับ เรื่อง รายละเอียด โดย
13 SSR-based and grain yield-based

diversity of hybrid maize in Thailand
Web of science Source:FIELD CROPS
RESEARCH Volume:108 Issue:2
Pages:157-162 Published: AUG 23
2008

รศ. ประวติร
พุทธานนท

14 การตรวจสอบความถูกตองเชิงโครงสราง
ของเคร่ืองมอืการวเิคราะหปจจัย

วารสารแมโจปริทัศนปท่ี 11 ฉบับท่ี 3
ประจําเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน
2553 หนา 42-45

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

15 การตรวจสอบความถูกตองเชิงโครงสราง
ของเคร่ืองมอืดวยการวเิคราะหปจจัย

ตีพิมพบทความทางวชิาการในวารสาร
แมโจปริทัศน ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3
ประจําเดอืน พฤษภาคม - มถิุนายน
2553 หนา 42-45

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

16 การอนุรักษโคขาวลําพูน บานไรปาคา หมู
ท่ี 13 ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน

วารสารแมโจปริทัศนปท่ี 11 ฉบับท่ี 3
ประจําเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน
2553 หนา 18-21

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

17 การอนุรักษโคขาวลําพูน บานไรปาคา หมู
ท่ี 13 ต.ทาตุม อ.ปาซาง จ.ลําพูน

ตีพิมพในวารสารแมโจปริทัศน ปท่ี 11
ฉบับท่ี 3 ประจําเดอืน พฤษภาคม -
มถิุนายน 2553 หนา 18 - 21

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

18 ประวัติวชิาสถติิ
The History of statistics -

ตีพิมพในวารสารแมโจปริทัศน ปท่ี 9
ฉบับท่ี 4 ประจําเดอืน กรกฎาคม-
สงิหาคม 2551

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

19 ภูมปิญญาทองถิ่นแหลงทรัพยสนิทาง
ปญญา อีกความหวังของการพัฒนา
ประเทศ

วารสารเกษตรปท่ี 26 ฉบับท่ี 1
กุมภาพันธ 2553 คณะเกษตรศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

อ.ดร. จักรพงษ
พวงงามช่ืน
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ดานบรกิารวชิาการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวทิยาลัยแมโจ ไดจัดใหมกีารบรกิารวชิาการแกสังคมในดาน

ตาง ๆ เชน  การจัดฝกอบรม การจัดฐานเรยีนรูทางดานการเกษตร  การจัดสัมมนาทางวิชาการ  เปน
กรรมการ  ที่ปรกึษา เปนผูทรงคุณวุฒใิหกับหนวยงานภายนอก วทิยากรบรรยาย  การเผยแพรความรู
การออกรายการวทิยุ  ฯลฯ เปนตน

1. ฐานเรยีนรูกลวยไมไทย

2. ฐานเรยีนรูตนแบบการ
กําจัดขยะอินทรยีโดยใช

ไสเดอืนดนิ

3. ฐานเรยีนรูเห็ดแมโจ

4. ฐานเรยีนรูการผลติเห็ด
เศรษฐกจิ

5. ฐานเรยีนรูผ้ึงชันโรง
6. ฐานเรยีนรูไมดอกไม

ประดับ
7. ฐานเรยีนรูพืชผักเศรษฐกจิ

8. ฐานเรียนรูการปลูกพชืแบบไฮโดรโปรนิกส (Hydroponics)
9. ฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎใีหม

      10. ฐานเรียนรูคลนิิกพชื มหาวทิยาลัยแมโจสูชุมชน
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การออกรายการวทิยุ   จํานวน  25 ครัง้ ดังตัวอยางตอไปนี้

* อาจารยสุภักตร  ปญญา อาจารยประจําภาควชิาพชืไร
คณะผลติกรรมการเกษตร รวมดําเนินรายการในหัวขอ “หลักสูตร
และฐานเรียนรูสมุนไพร”  ในรายการวทิยุผลติกรรมการเกษตรพบ
ชุมชน ณ สถานีวทิยุ เพื่อการศึกษามหาวทิยาลัยแมโจ คลื่น
ความถี ่FM ๙๕.๕ Mhz
ในวันพุธท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓

* ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ รองคณบดฝีายบริหาร
คณะผลติกรรมการเกษตร รวมจัดรายการวทิยุผลติกรรมการ
เกษตรพบชุมชน  ดําเนินรายการในหัวขอ

“โครงการคลนิิกพชื” ณ สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา
มหาวทิยาลัยแมโจ ในวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. คลื่นความถี ่FM ๙๕.๕ Mhz

*  อาจารยและบุคลากรคณะผลติกรรมการเกษตร รวมจัด
รายการวทิยุเพื่อเผยแพรขาวสารและงานบริการวชิาการของ
คณะผลติกรรมการเกษตร ทางสถานีวทิยุเพื่อการศึกษา
มหาวทิยาลัยแมโจ FM ๙๕.๕ Mhz เมื่อวันพุธท่ี ๑๕ กันยายน
๒๕๕๓

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณ ีศิริจรจารุ รองคณบดฝีาย
กจิการนักศึกษาและกจิการพิเศษ คณะผลติกรรมการเกษตร
และอาจารยพัชรี พรหมคช รวมจัดรายการวทิยุเพื่อ
ประชาสัมพันธ การจัดฝกอบรม “การเพาะเลี้ยงผ้ึงจ๋ิวเชงิ
การคา” รุนท่ี ๒ ดําเนินรายการโดย คุณพธู แทนนิล ทางคลื่น
ความถี่ ๙๓.๒๕ Mhz สถานีวทิยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย
(สวท.เชียงใหม)

ในวันเสารท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถติย วมิล รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกจิการพิเศษ คณะผลติกรรมการเกษตรและ
นางสาววัชราภรณ สุขขี รวมจัดรายการวทิยุ

เพื่อประชาสัมพันธการฝกอบรมการเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยงและการดูแลบํารุงรักษากลวยไม ดําเนินรายการโดย
คุณ พธู แทนนิล ทางคลื่นความถี่ ๙๓.๒๕ Mhz สถานีวทิยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย (สวท.เชียงใหม

ในวันเสารท่ี ๕ มถิุนายน ๒๕๕๓

นางสาวเขมนิทรา ต๊ิบปญญา งานประชาสัมพันธคณะผลติ
กรรมการเกษตร นายธนพงษ วังทองหลาง พรอมนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะผลติกรรมการเกษตร รวมจัดรายการ
วทิยุเพื่อประชาสัมพันธการแขงขนักฬีาทักษะเกษตร ณ
สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา FM ๙๕.๕ Mhz
ในวันพุธท่ี ๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๓

  * ผูชวยศาสตราจารย ดร.สห ตุลพงศ อาจารยประจํา
สาขาไมผล ภาควชิาพชืสวน คณะผลติกรรมการเกษตร
รวมจัดรายการวทิยุผลติกรรมการเกษตรพบชุมชน
คลื่นความถี่ ๙๕.๙ Mhz สถานีวทิยุเพื่อการศึกษา
มหาวทิยาลัยแมโจ

      ในวันพุธท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๓
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กรรมการ/ท่ีปรกึษา/ผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานภายนอก

ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
1 30-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ นาย

ณัฐวุฒิ กุลเสถยีร รหัส 500631041
สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน
** ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

ณ หองประชุม MO2
ช้ัน M อาคาร 30 ป
ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี



คณะวศิวกรรมศาสตร มช.
ระดับ :ภายในสถาบัน

คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

2 27-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ
นางสาวกุลธิดา ไชยสถติวานิช รหัส
509731001 สาขาวทิยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว
** สถาบันวจิัยเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ภายในสถาบัน

ณ หองประชุม ช้ัน 2
สถาบันวจิัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มช.

รศ.ประวติร
พุทธานนท

3 21-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธของ
นางสาววรรณวณิ ีผวิเผอืก นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควชิาชีววทิยา
คณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม
** ภาควชิาชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ณ หองประชุม
ภาควชิาวทิยา คณะ
วทิยาศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร

4 14-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ นาย
อัษฎาวุธ ศักรินทรกุล รหัส
4826148 สาขาวชิาวศิวกรรม
พลังงาน
** ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ภายในสถาบัน

ณ หองประชุม ช้ัน 1
อาคารเคร่ืองกล 2
ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล
คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
5 09-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ นาย

อินสม หนอแกว รหัส 490631065
สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน
** ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มช.
ระดับ :ภายในสถาบัน

ณ หองประชุม MO2
ช้ัน M อาคาร 30 ป
ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล
คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

6 07-09-2553 เปนกรรมการท่ีปรึกษา การแตงต้ัง
กรรมการสอบไลภายนอกสาขาวชิา
การสื่อสารการตลาด ( รศ.นคเรศ
รังควัต ภาควชิาสงเสริมการเกษตร
คณะผลติฯ

มหาวทิยาลัยฟารอิส
เทอรน

รศ.นคเรศ รังควัต



** มหาวทิยาลัยฟารอิสเทอรน
7 06-09-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ นาย

ณัฐวุฒิ ริมวทิยากร รหัส
490631126 สาขาวชิาวศิวกรรม
พลังงาน
** ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ณ หองประชุมช้ัน 1
ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล
คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

8 01-09-2553 เปนประธานกรรมการประเมลิ
คุณภาพภายใน ศูนยการศึกษา
มหาวทิยาลัยธนบุรี โรงเรียน
เทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนอื
** มหาวทิยาลัยธนบุรี
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยการศึกษา
มหาวทิยาลัยธนบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยี
หมูบานครูภาคเหนอื

อ.ดร.จักรพงษ
พวงงามช่ืน

9 30-08-2553 เปนกรรมการวทิยานิพนธนศป.เอก
นายปรีชา มาระกะ สาขาวชิาภูมภิาค
ลุมนํ้าโขงและสาละวนิศึกษา บัณฑติ
วทิยาลัย ม.ราชภัฎเชียงใหม
** บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

บัณฑติวทิยาลัย
มหาวทิยาลัย ราช
ภัฎเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

55

ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
10 21-08-2553 เปนกรรมการการตัดสนิการประกวด

กลวยไม
** คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี
ระดับ :ระดับชาติ

คณะวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี

ผศ.ดร.สห ตุ
ลพงศ

11 05-08-2553 เปนคณะกรรมการตัดสนิการ
ประกวดกลวยไมในงาน 4 Siam
paragon Bankok Royal Orchlid
Paradise 2010
** สมาคมพชืสวนแหงชาติ
ระดับ :ระดับชาติ

สยามพารากอน ผศ.ดร.สห ตุ
ลพงศ

12 02-08-2553 การประเมนิคุณภาพการศึกษาใน
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
** มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

ณ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

13 15-07-2553 ท่ีปรึกษากจิกรรมประกวดภาพถาย องคการบริหารสวน รศ.นคเรศ รังค



สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด
ลําพูน อง๕การบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน
** องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

จังหวัดเชียงใหม วัต

14 25-06-2553 เปนกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
และกล่ันกรองการคัดสรรสุดยอด
หน่ึงตําบล หน่ึงผลติภัณฑไทย ป
2553 ** จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม ผศ.พาวนิ
มะโนชัย

15 7-05-2553 ประชุมการคัดเลอืกอาจารยดเีดน
แหงชาติของประธานสภาอาจารย
มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2552
** ประธานสภาอาจารย
มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ

กรุงเทพ ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
16 4-05-2553 เปนผูทรงคุณวุฒิประเมนิผลงาน

วชิาการ ผศ.ดร ประพันธ
โอสถาพันธุ เร่ืองการเช่ือมโยง
ความรูในโซอุปทานการผลติ
กลวยไมในจังหวัดนครปฐม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยา
แขตกําแพงแสน
** สถาบันวจิัยและพัฒนา
กําแพงแสน ระดับ :ระดับชาติ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกําแพงแสน

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

17 21-05-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธนาย
วสันต ปนะเต สาขาวศิวกรรม
พลังงาน ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มช
** สาขาวศิวกรรมพลังงาน
ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร

หองประชุมช้ัน 1 อาคาร
ใหม ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี



มหาวทิยาลัยเชียงใหม
18 21-05-2553 เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธนาย

วสันต ปนะเต สาขาวศิวกรรม
พลังงาน ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มช
** สาขาวศิวกรรมพลังงาน
ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มช.
ระดับ :ระดับชาติ

หองประชุมช้ัน 1 อาคาร
ใหม ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

19 13-05-2553 เปนกรรมการตัดสนิการประกวด
กลวยไม ในงาน อบจ.ลําพูน เกษตร
แฟร
** องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน
ระดับ :ระดับชาติ

ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน

ผศ.ดร.สห
ตุลพงศ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
20 09-05-2553 เปนอนุกรรมการคัดเลอืกอาจารย

ดเีดนแหงชาติ ปอมท.ประจําป
2552
** ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ

ผศ.ดร.ประสทิธ์ิ
โนรี

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน
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บรกิารวชิาการ – วทิยากรใหกับหนวยงานภายนอก

ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
1 23-11-2553 เปนวทิยากรบรรยาย การควบคุม

ศัตรูพชืโดยสารสกัดชีวภาพ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลติภัณฑ
มหาวทิยาลัยแมโจ
** สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ
มหาวทิยาลัยแมโจ รวมกับสํานัก
ความรวมมอืทางวชิาการของ
เยอรมัน

ณ หองขาวหอมมะลิ
อาคารเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวทิยาลัย
แมโจ

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

2 19-10-2553 เปนวทิยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติ
เร่ือง การจัดการความรู ใหกับ
บุคลากรมหาวทิยาลัยฟารอีส
เทอรน
** มหาวทิยาลัยฟารอิสเทอรน

ณ หอง Vision 20/20
มหาวทิยาลัยฟารอีส
เทอรน

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร

3 19-10-2553 เปนวทิยากรในการอบรมเชิง
ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดการความรู
ใหกับบุคลากรมหาวทิยาลัยฟารอีส
เทอรน
** มหาวทิยาลัยฟารอิสเทอรน

ณ หอง Vision 20/20
มหาวทิยาลัยฟารอีส
เทอรน

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร



ระดับ :ภายในสถาบัน
4 29-09-2553 เปนวทิยากรบรรยายหัวขอ

"แนวโนมและชองทางการตลาดพชื
สมุนไพร"
** สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ภาคเหนอื 363 ม.4 ต.หนองจอม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม
ระดับ :ภายในสถาบัน

ณ หอง PT118
อาคาร เพ่ิมพูน
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

อ.สุภักตร ปญญา
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
5 29-09-2553 เปนวทิยากรบรรยายหัวขอ

"แนวโนมและชองทางการตลาดพชื
สมุนไพร"
** สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ภาคเหนอื 363 ม

อ.สุภักตร ปญญา

6 16-09-2553 ขอความอนุเคราะหวทิยากร
บรรยาย เร่ืองการเพาะเห็ดและการ
เพาะเห็ดฟางกองเต้ีย แกกลุม
เยาวชนบานดอยชาง
** สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
(องคการมหาชน)

ณ คณะผลติกรรมการ
เกษตร มหาวทิยาลัย
แมโจ

นายปรีชา รัตนัง

7 08-09-2553 การอบรมหลักสูตร อาจารยนิเทศ
งานสหกจิศึกษา รุนท่ี 2
** มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ

ณ โรงแรมสหีราช
จังหวัดอุตรดติถ

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

8 30-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายใหแกนักเรียน
โรงเรียนบานแมตะมาน เร่ืองการ
ผลติผักปลอดภัย และสาขาไมผล
** โรงเรียนบานตะมาน
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผักกและสาขา
ไมผล คณะผลติกรรมการ
เกษตร  มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง
ผศ.นพดล

จรัสสัมฤทธ์ิ

9 30-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองไมดอกไม
ประดับ และการผลติผักปลอดภัย
การผลติเห็ดเศรษฐกจิ
** เรือนจํากลางนครสวรรค
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก และสาขาไม
ดอกไมประดับ
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง
ผศ.ดร.เฉลมิศรี
นนทสวัสดิ์ศรี



10 28-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการ
ขยายพันธุพชื (มะมวงแฟนซ)ี
** สํานักงานเทศบาลตําบลปาไผ
ระดับ :ระดับชาติ

สํานักงานเทศบาลตําบล
ปาไผ

อ.ดร.นพพร
บุญปลอด
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
11 24-08-2553 เปนผูรวมทําการบันทึกลักษณะ

ประจําพันธุของถั่วเหลอืง เพือ่
ตรวจสอบผูย่ืนคําขอจดทะเบียน
คุมครองพันธุพชืใหมของถั่วเหลอืง
** กองคุมครองพันธุพชื
ระดับ :ระดับชาติ

แปลงทดลอง ศูนยวจิัยพชื
ไรเชียงใหม

ผศ.เรืองชัย
จูวัฒนสําราญ

12 10-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายการปลูกผัก
ปลอดภัย ใหแกนักเรียนโรงเรียนเร
ยีนาเชลวีทิยาลัย
** โรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย
ระดับ :ภายในสถาบัน

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

13 10-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายการผลติผัก
ปลอดภัยใหแกนักเรียนช้ันป.3
โรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย
** โรงเรียนเรยีนาเชลวีทิยาลัย
ระดับ :ภายในสถาบัน

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

14 05-08-2553 เปนวทิยากรบรรยายในโรงการการ
พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
ภายใตแผนปฏบัิติการไทยเขมแข็ง
2555
** สํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ระดับ :ระดับชาติ

โรงแรมดเิอ็มเพรส
จ.เชียงใหม

อ.ดร.วรีศักดิ์
ปรกติ

15 21-07-2553 เปนวทิยากรบรรยายหัวขอ การ
ปองกันสารเคมตีกคางในใบยาสูบ

อาคารพชืศาสตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ



ใหแกชาวไรยาสูบ จ.สุโขทัย จํานวน
40 คน
** บ.สันกําแพงเกษตรพัฒนา
จํากัด ระดับ :ระดับชาติ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
16 09-07-2553 เปนวทิยากรบรรยายการปลูกผัก

อินทรีย ใหแกนักเรียนวชิรวทิย ฝาย
มัธยม
** โรงเรียนวชิรวทิย ฝายมัธยม
ระดับ :ภายในสถาบัน

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

17 09-07-2553 เปนวทิยากรบรรยายหัวขอ
Knowledge Management ดานพันธุ
ศาสตรใหแกพนักงานของบริษัท
** บ.ฮอทิเจนเนติคส รีเสริช (เอส.
อี.เอเซยี) จก
ระดับ :ระดับชาติ

หองประชุม1 บ.ฮอทิเจน
เนติคส รีเสริช (เอส.อี.
เอเซยี) จก

รศ.ประวติร
พุทธานนท

18 05-07-2553 การฝกอบรมเชิงปฏบัิติการสหกจิ
ศึกษา รุนท่ี 4 หลักสูตรท่ี 3
"คณาจารยนิเทศสหกจิศึกษา"และ
หลักสูตรท่ี 4 "บุคคลากร
ผูปฏบัิติงานสหกจิศึกษาใน
สถานศึกษา
** สมาคมหสกจิศึกษาไทย

ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา
รีสอรท อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

19 05-07-2553 เปนวทิยากรใหแกนางสาวภูษณิศา
ตุมลํา เร่ืองการผลติเห็ดเศรษฐกจิ
** ระดับ :ภายในสถาบัน

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

20 29-06-2553 เปนวทิยากร เร่ืองการนํานํ้า
ปสสาวะไปใชทําปุยและการกําจัด
ขยะอินทรียืทําปุยโดยนําไปเลี้ยง
ไสเดอืน
** ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก
ระดับ :ระดับชาติ

โรงแรมอมรินทรลากูน
จังหวัดพิษณุโลก

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
21 27-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลติเห็ด
และกลวยไม ใหแกนักเรียนโรงเรียน
ยุพราชวทิยาลัย
** โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง
น.ส.เบ็ญจา
บํารุงเมอืง

22 27-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลติเห็ด
ใหแกนักเรียนโรงเรียนยุพราช
วทิยาลัย **
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย

ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

23 25-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ือง เทคนิค
การถายภาพ ใหแก นศ สาขาวิชา
สงเสริมเผยแพรการเกษตร
ภาควชิาเศรษฐศาสตรและสงเสริม
เผยแพรการเกษตร คณะเกษตรสา
สตรมหาวทิยาลัยเชียงใหม
** สาขาวชิาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร ภาควชิาเศรษฐศาสตร
และสงเสริมเผยแพรการเกษตร
คณะเกษตรสาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาวชิาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร ภาควชิา
เศรษฐศาสตรและสงเสริม
เผยแพรการเกษตร คณะ
เกษตรสาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม

รศ.นคเรศ
รังควัต

24 21-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายรวมเดนิทาง
แลกเปลี่ยนความรูดานการปลูกผัก
โดยไมใชดนิกับสโมสรโรตารีใน
ประเทศสงิคโปรและประเทศ
มาเลเซยี
** สโมสรโรตารีชางเผอืกเชียงใหม
ระดับ :ระดับนานาชาติ

ประเทศสงิคโปร รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร



25 17-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการผลติ
เห็ดเศรษฐกจิใหแก ชุดปฏบัิติการ
กจิการพลเรีอนท่ี 304 กองกําลังผา
เมอืง จ.พะเยา
** ชุดปฏบัิติการกจิการพลเรือน
ท่ี 304 กองกําลังผาเมอืง
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

26 17-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการป,ก
ผักปลอดภัยใหแกเกษตรกร
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแมฮองสอน
** สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแมฮองสอน
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก
คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

รศ.นิพนธ
ไชยมงคล

27 15-06-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง การ
อบรมหลักสูตร อาจารยนิเทศ
งานสหกจิศึกษา รุนท่ี 1
** มหาวทิยาลัยนเรศวร
ระดับ :ระดับชาติ

ณ โรงแรมลาพาโลมา
จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

28 15-06-2553 เปนวทิยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะอินทรียดวยไสเดอืนดนิ
ใหกับผูเขาอบรมในโรงการ
เสริมสรางพัฒนาสักยภาพ
เครือขายการเผาระวังและเตอืนภัย
สิ่งแวดลอม
** สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
เชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

ภาควชิาทรัพยากรดนิและ
สิ่งแวดลอม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
29 29-05-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง

เทคโนโลยีการผลติกลวยไมฟาแลน
หองประชุมกุหลาบควนี
สริิกต์ิิ อาคารเฉลมิพระ

อ.ดร.วรีศักดิ์
ปรกติ



นอฟซสีและหนาวัวในระบบการ
ผลติท่ีทันสมัยของเนเธอรแลนด
ใหแกเกษตรกรและนักวชิาการ
** ศูนยกลวยไมและไมดอกไม
ประดับและบริษัท Anthura BV.
Netherlands และบริษัท S.P.S.
International Co.
ระดับ :ระดับชาติ

เกยีรติฯ

30 1-05-2553 เปนวทิยากรการฝกอบรมเชิง
ปฏบัิติการสหกจิศึกษา หลักสูตร
ผูบริหารหนวยงานสหกจิศึกษาใน
สถาบันศึกษา
** สมาคมสหกจิไทย
ระดับ :ภายในสถาบัน

โรงแรมชลจันทร พัทยารี
สอรท อ.บางละมุน จง
ชลบุรี

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

31 06-05-2553 เปนวทิยากรในการอบรมหัวขอการ
พัฒนาและสงเสริมทักษะการวิจัย
** วทิยาลัยเทคนิคชัยภูม ิจังหวัด
ชัยภูมิ ระดับ :ระดับชาติ

หองประชุมกังสดาล
วทิยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

32 03-05-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองการ
ยกระดับมาตรฐานวัตถุดบิลูก
ประคบสมุนไพรใหแกผูเขารวม
โครงการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
** สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ม.
แมโจ

อ.สุภักตร ปญญา
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
33 03-05-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ืองระบบการ

ผลติพชืมาตรฐาน IFOAM และ
OPC ใหแกผูเขารวมโครงการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
** สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

-อ.สุภักตร
ปญญา



เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

34 30-04-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ือง การปลูก
มะนาวนอกฤดูในวงบอซเีมนต
** มูลนิธศุภนิมติแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาไมผล นายวนัิย
วริิยะอลงกรณ

35 28-04-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง การนํา
ปสสาวะไปใชทําปุยและการกําจัด
ขยะอินทรียทําปุยโดยการนําไป
เลี้ยงไสเดอืน" ใหแกโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประมาณ 400 คน
** ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี
ระดับ :ระดับชาติ

โรงแรมอุบลบุรี อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
36 28-04-2553 จังหวัดสุราษฎรธานี นําคณะครู

ผูรับผดิชอบโครงการจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เขา
ศึกษาดูงานการใชไสเดอืนดนิกําจัด
ขยะและปรับปรุงบํารุงดนิ
** โครงการจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน และเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ

ฐานการเรียนรูไสเดอืนดนิ รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

37 28-04-2553 จังหวัดสุราษฎรธานี นําคณะครู ฐานการเรียนรูไสเดอืนดนิ รศ.ดร.อานัฐ



ผูรับผดิชอบโครงการจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เขา
ศึกษาดูงานการใชไสเดอืนดนิกําจัด
ขยะและปรับปรุงบํารุงดนิ
** โครงการจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน และเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ

ตันโช

38 18-04-2553 เปนวทิยากรเพื่อจัดกระบวนการ
ถอดบทเรียนการทํางานขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
จังหวัดสกลนครใหแกบุคลากรของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัด
สกลนคร
** ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
จังหวัดสกลนคร
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยศึกษาการพัฒนาภู
พาน จังหวัดสกลนคร

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
39 05-04-2553 เปนวทิยากรเพื่อจัดกระบวนการ

ถอดบทเรียนการทํางานขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ใหแก
บุคลากรของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
** ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร

40 02-04-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง การ
กําจัดขยะอินทรียโดยใชไสเดอืนดนิ
ในการจัดโครงการอบรมเชิง

ฐานการเรียนรูไสเดอืนดนิ รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช



ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมสีวนรวม
เพื่อการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณแองเชียงใหม-
ลําพูน"
** ภาควชิาชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

41 01-04-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง การ
ผลติปุยหมักจากไสเดอืนดนิ ในการ
ฝกอบรมเชิงปฏบัิติการ เร่ืองเทคนิค
การผลติปุยหมักโดยใชไสเดอืนดนิ
ในการยอยสลายซากอินทรียวัตถุ
** สวทช ภาคเหนอื
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยการเรียนรูโจโก
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
42 01-04-2553 เปนวทิยากรบรรยายพิเศษโครงการ

ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมอื
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ
ระดับ :ระดับชาติ

จังหวัดเชียงใหม ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกจิ

43 8-03-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ืองการ
ปฏบัิติในระหวางปฏบัิติงานสหกจิ
ศึกษา
** คณะวศิวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

อาคารเรียนรวมสาขา
วศิวกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

44 31-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายในการอบรม
สัมมนา โครงการสัมมนาแนวทาง
สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับ
ในจังหวัดแพร
** สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร

สํานักงานเกษตรจังหวัด
แพร

ผศ.ดร.เฉลมิศรี
นนทสวัสดิ์ศรี



ระดับ :ระดับชาติ
45 27-03-2553 เปนวทิยากรบรรยาย เร่ือง โรคและ

แมลงศัตรูขาวโพดหวาน
** บริษัท ซันสวที จํากัด งานรวม
พลคนสสีมซันสวทีสรางรายไดท่ี
ม่ันคง

บริษัท ซันสวที จํากัด ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

46 25-03-2553 เปนวทิยากรบรรยาย สาธิต การ
กล่ันตะไครหอม การคัน้นํ้าออยเพื่อ
สุขภาพ ใหแกศูนยการเรียนรูฯ
ภาคเหนอื
** ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนอื
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนอื อ.สุภักตร ปญญา

47 25-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายพิเศษโครงการ
ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมอื
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ
ระดับ :ระดับชาติ

จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกจิ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
48 23-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายฐานการเรียนรู

ทางการเกษตรเร่ืองพชืผักและเห็ด
** กองพันทหารปนใหญท่ี 7
ระดับ :ภายในสถาบัน

สาขาพชืผัก อ.ปรีชา รัตนัง

49 23-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายพิเศษโครงการ
ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมอื
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ ระดับ :ระดับชาติ

จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกจิ

50 21-03-2553 เปนวทิยากรบรรยาย ผศ.ดร.
ประพันธ โอสถาพันธุ และรศ.ดร.วี
ระพล ทองมา เชิงปฎบัิติการ การ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร มูลนิธิ วาย เอ็ม ซี
เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนอื
** มูลนิธิวาย เอ็ม ซ ีเอ เพื่อการ
พัฒนาภาคเหนอื

ณ โรงเรียนเทคนิควชิาชีพ
แบบผสมแขวงสาละวัน
ประเทศลาว

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

51 18-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายในหัวขอ ฝายชุมชนบําบัด ทัณฑ รศ.ดร.อานัฐ



โครงการผักไฮโดรโพนิกส และ
โครงการผลติปุยหมักมูลไสเดอืนดนิ
ใหกับผูตองขังทัณฑสถานหญงิ
เชียงใหม เวลา 8.00-15.00
** ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

สถานหญงิเชียงใหม ตันโช

52 18-03-2553 เปนวทิยากรใหแกยุวเกษตรกรเขา
ศึกษาดูงานเร่ืองการเพาะเห็โ
** สํานักงานการปฏรูิปท่ีดนิจังหวัด
เชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืผัก นายปรีชา รัตนัง

70

ลําดับ ว-ด-ป เรือ่ง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
53 16-03-2553 เปนวทิยากรในการจัดทําโครงการ

"พัฒนาระบบจัดการทรัพยากร
ชุมชน" ของเทศบาลตําบลขี้เหล็ก
อําเภอแมริม เชียงใหม ใหแก
คณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโยการเกษตรประจํา
ตําบลขี้เหล็ก
** บริษัทปร้ินเซส ฟูดส จํากัด
รวมกบัเทศบาลตําบลขี้เหล็ก อําเภอ
แมริม ระดับ :ระดับชาติ

เทศบาลตําบลขี้เหล็ก
อําเภอแมริม

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

ผศ.ดร.ปฏภิาณ
สุทธิกุลบุตร

54 09-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายในหัวขอ
ไสเดอืนดนิกําจัดขยะและการปลูก
พชืระบบไฮโรโพนิกส ในการฝอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
** สํานักงานเทศบาลเมอืงสัตหบี จ.
ชลบุรี ระดับ :ระดับชาติ

โรงแรมรอยัลลานนา
จ.เชียงใหม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

55 09-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายในหัวขอ
ไสเดอืนดนิกําจัดขยะและการปลูก
พชืระบบไฮโรโพนิกส ในการฝอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
** สํานักงานเทศบาลเมอืงสัตหบี จ.
ชลบุรี ระดับ :ระดับชาติ

โรงแรมรอยัลลานนา จ.
เชียงใหม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช



56 08-03-2553 เปนวทิยากรบรรยายเร่ือง
การปฏบัติตนในระหวางปฏบัิติงาน
สหกจิศึกษา ใหแกนักศึกษา
** คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
ระดับ :ภายในสถาบัน

หองE 117 อาคารเรียน
รรวมสาขา
วศิวกรรมศาสตร

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

71

บรกิารวชิาการรูปแบบอื่น ๆ

ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
1 29-09-2553 รวมจัดรายการวทิยุ เพื่อ

ประชาสัมพันธ การจัดฝกอบรม การ
เพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วเชิงการคา รุนท่ี 2 **
คณะผลติกรรมการเกษตรรวมกับ
หนวยวทิยุเพื่อการศึกษามหาวทิยาลัย
แมโจ คณะผลติกรรมการเกษตรพบปะ
ชุมชน

ศูนยปฏบัิติการเรียนรูวทิยุ
เพื่อการศึกษา

มหาวทิยาลัยแมโจ

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

2 11-09-2553 รวมจัดรายการวทิยุ เพื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานวจิัย การ
บริการวชิาการ หลักสูตร การเรียน
การสอน ตลอดจนกจิกรรมตางๆ ของ
ภาควชิาอารักขาพชื
** สถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง
ประเทศไทย (สวท.เชียงใหม) FM
93.25Mhz

ณ สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แหงประเทศไทย (สวท.

เชียงใหม)FM 93.25 Mhz

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

3 09-09-2553 การขออนุญาตินํานักศักษาเขาทัศน
ศึกษาดูงาน ( โรงเรียนบานแมแฮเหนอื
สาขาพชืผัก สาขาไมผล สาขาพืชสวน
ประดับ
** สาขาพชืผัก สาขาไมผล สาขาพชื
สวนประดับ และสาขาพชืไร คณะผลติ
กรรมการเกษตร

คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

4 02-09-2553 ขอความอนุเคราะหเมล็ดพันธุไม
ดอกไมประดับ ( โรงเรียนบานหวยปง
** คณะผลติกรรมการเกษตร

คณะผลติการรม
การเกษตร มหาวทยาลัย

แมโจ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ



มหาวทิยาลัยแมโจ
5 01-09-2553 ขอความอนุเคราะหเมล็ดพันธุไม

ดอกไมประดับ ( โรงเรียนบานปวง ต.
บางปวง อ.ทุงหัวชาง )
** คณะผลติกรรมการเกษตร
มหาวทิยาลัยแมโจ

คณะผลติการรม
การเกษตร มหาวทยาลัย

แมโจ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
6 16-08-2553 สนับสนุนยอดมะมวงพันธุดใีหแก

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย
** สํานักงานเกษตรอําเภอ
สันทราย ระดับ :ระดับชาติ

สาขาไมผล ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธ์ิ

7 31-07-2553 ใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุพชืและพันธุ
ไมดอกไมประดับใหแกศูนยการเรียนรู
ภาคเหนอื
** ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนอื
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาไมดอกไมประดับ ผศ.ดร.เฉลมิศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

8 28-07-2553 ใหการสนับสนุนกลาพันธุไมผลใหแก
กองกํากับการตํารวจตระเวณชายแดน
ท่ี 33
** กองกํากับการตํารวจตระเวณ
ชายแดนท่ี 33 ระดับ :ระดับชาติ

สาขาไมผล ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธ์ิ

9 25-06-2553 นักวจิัยจากสาธารณรัฐประชาชนจนี
จาก CATAS ขอเย่ียมชมกจิการ
ภาควชิาพชืสวน
** มูลนิธิโครงการหลวง
ระดับ :ระดับชาติ

ภาควชิาพชืสวน ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธ์ิ

10 23-06-2553 เปนผูรวมจัดรายการวทิยุในรายการ
คลนิิกเกษตร หัวขอรายการเกษตร
ชุมชน เร่ืองการประเมนิคุณภาพดนิ
เพื่อการเกษตร
** สถานีวทิยุ อสมท.เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

สาถนีวทิยุอสมท เชียงใหม ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

น.ส.วราภรณ
ภูมิ์พิพัฒน

11 20-06-2553 ใหความอนุเคราะหเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบ
เขยีวพันธุแมโจ 70 ป ใหแกศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
** ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

สาขาพชืผัก ผศ.ฉันทนา
วชิรัตน



การเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ
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ลําดับ ว-ด-ป เรื่อง/หัวขอ สถานที่ ผูใหบรกิาร
12 20-05-2553 เปนผูรวมจัดรายการวทิยุในหัวขอ

มหาวทิยาลัยแมโจกับการบริการ
วชิาการ เร่ืองการจัดการปุยเคมี
และปุยเกษตรอินทรียอยางมี
ประสทิธิภาพ
** หนวยวทิยุเพื่อการศึกษา
มหาวทิยาลัยแมโจ
ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยปฏบัิติการเรียนรูวทิยุ
เพื่อการศึกษา แมโจ

ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

อ.ดร.สุชาดา
สานุสันต

13 06-05-2553 เปนผูรวมจัดรายการวทิยุใน
รายการ คุยขางไร หัวขอ เร่ือง
อินทรียวัตถุ
** วทิยุมก มก. ชวงคุยขางไร
ระดับ :ระดับชาติ

วทิยุ มก.เชียงใหม ผศ.ศุภธิดา
อํ่าทอง

14 25-03-2553 เขารวมรายการวทิยุเพื่อ
ประชาสัมพันธและเผยแพรเร่ือง
โครงการระบบการปลูกพชื
หมุนเวยีนเพื่อปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดนิและเพ่ิมผลผลติทาง
การเกษตรในเขตจ.เชียงใหม ระยะ
ท่ี 1 การประเมนิศักยภาพของความ
อุดมสมบูรณของดนิและเพ่ิม
ผลผลติทางการเกษตร
** โครงการเครือขายสวทช
ภาคเหนอื

สถานีวทิยุ อสมท.เชียงใหม
FM 100.75

อ.ดร.จรีาภรณ
อินทสาร

15 04-03-2553 ใหการสนับสนุนเตาเผาถาน 200
ลติร
** สาขาไมผล ระดับ :ระดับชาติ

ศูนยการเรียนรู ภาคเหนอื
อ.แมสา อ.แมริม

ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธ์ิ

16 17-01-2553 ถายทําสารคดกีารพัฒนาพันธุถั่ว
เหลอืงฝกสดท่ีมกีลิ่นหอม และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง
7 สี ** สถานีโทรทัศนชอง 7 สี
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพชืไร ผศ.เรืองชัย
จูวัฒนสําราญ
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การเย่ียมชมฐานเรยีนรูตาง ๆ

ในปงบประมาณ 2553 มผูีเขาเยี่ยมชมฐานเรยีนรูตาง ๆ  ของคณะผลติกรรมการเกษตร
จํานวน 60 ครัง้ จํานวนผูเขารวมประมาณ 1,800 คน ตัวอยางเชน

*- โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพงนํานักเรียนและคณะครู จํานวน
๑๔๘ คน เขาเย่ียมชมฐานเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวติของผเีสื้อและผึ้ง
ชันโรง โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณ ีศิริจรจารุ หัวหนา
ภาควชิาอารักขาพชืและคณะ ใหการตอนรับ เมื่อวันพุธท่ี ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๓

*- คณะผลติกรรมการเกษตรนําหลักสูตรและงานบริการ
วชิาการของคณะฯ เชน สาขาวิทยาการสมุนไพร สาขาวชิาการ
พัฒนาภูมสัิงคมอยางย่ังยืน ไสเดอืนดนิกําจัดขยะ จัดนิทรรศการ
ในงานมหัศจรรยแมโจ 2010 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหมแอรพอรต ระหวางวันท่ี ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

* โรงเรียนพนิชยการลานนาพานักเรียนจํานวน ๘๐ คน
เขาศึกษาดูงานฐานเรียนรูของคณะผลติกรรมการ- เกษตร
ดังน้ี ฐานไฮโดรโพรนิกส ฐานเรียนรูไมดอกไม ประดับ
และฐานเรียนรูกลวยไมไทย เมื่อวันเสารท่ี ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓

* สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแมฮองสอน นําผูเขารับ
การฝกอบรมเครือขายปราชญชาวบานศึกษา ดูงานฐานเรียนรู
เกษตรทฤษฎใีหมและฐานเรียนรูเกษตรอินทรีย โดยม ีรอง
ศาสตราจารย นิพนธ ไชยมงคล รวมตอนรับและบรรยาย ณ
สาขาพชืผัก คณะผลติกรรมการเกษตร
เมื่อวันพฤหัสบดท่ีี ๑๗ มถิุนายน ๒๕๕๓
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คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดงาน Field Day โดยมนัีกศึกษาช้ันปที่ ๑ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
จํานวน ๘๐๐ คน เขารวมเยี่ยมชมฐานเรยีนรู จํานวน ๑๔ ฐานเรยีนรูดังนี้ ๑.กลุมสมุนไพร

๒.ฐานเรยีนรูลําไย ๓.ฐานเรียนรูพชืผัก ๔.ฐานเรยีนรูไมดอกไมประดับ ๕.ฐานเรยีนรูผ้ึงชันโรง
๖.ฐานเรยีนรูสาขาสงเสรมิการเกษตร ๗.ฐานเรยีนรูไสเดอืนดนิและปุยหมัก
๘.ฐานเรยีนรูเทคโนโลยพีลังงาน ๙.ฐานเรยีนรูเห็ด ๑๐.ฐานเรยีนรูกลวยไม

๑๒.ฐานเรยีนรูไฮโดรโพรนกิส ๑๓.ฐานเรยีนรูเกษตรทฤษฎใีหม ๑๔.คลีนกิพชื
ในวันเสารที่ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๓
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 คณะผูบริหารและบุคลากรจากมหาวทิยาลัยสุพานุวง
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๑๕ คน เขาศึกษาดูงาน
ฐานเรียนรูของคณะผลติกรรมการเกษตร ฐานเรียนรูการผลติ

เห็ดเศรษฐกจิ สาขาพชืผัก ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ
ภาควชิาพชืสวนและฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎใีหม ภาควชิาพชื

ไร เมื่อวันหัสบดท่ีี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนศึกษาดูงานฐานเรียนรูคณะผลติกรรมการเกษตร
วันพุธท่ี 13 มกราคม 2553

โรงเรียนสองพ่ีนอง ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย นําบุคลากรของโรงเรียนเขาศึกษาดูงานฐานเรียนรูการ
ปลกผักโดยไมใชดนิ (ไฮโดรโพรนิกส) จากภาควชิาทรัพยากรดนิ

และสิ่งแวดลอม
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ

 เมื่อวันศุกรท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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ผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมของฐานเรยีนรูกลวยไม
ประจําปงบประมาณ  2553



ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
เดอืนตุลาคม 2552 ศกึษาดูงาน

24 ตุลาคม 2552 คณะผูเขาฝกอบรมของสํานักวิจัยและ
สงเสริมวชิาการการเกษตร มหาวทิยาลัย

แมโจ

50 คน นส.นงลักษ
ชูพันธ

26 ตุลาคม 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนวัดสงิห
กรุงเทพฯ

คน นายอดุลย
ดวงรัตน

เดอืนพฤศจิกายน  2552 ศกึษาดูงาน

พฤศจกิายน 2552
คณะของพลเอก ดร.แปง  มาลากุล  ณ

อยุธยา และบริษัทกันตนากรุป
10 คน นส.นงลักษ

  ชูพันธ
20 พฤศจกิาย2552 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานแปน

พิทยา  อ.เมอืง  จ.ลําพูน
100 คน นส.เบ็ญจา

บํารุงเมอืง
24 พฤศจกิายน 2552

เจาดวงเดอืน  ณ  เชียงใหม และผูติดตาม
3 คน นส.นวลทิพย

ชัยลิ้นฟา
งานบรกิารวชิาการ

6 พฤศจกิายน 2552 บรรยายใหกับนักเรียนวทิยาลัยนาฎศิลป
เชียงใหม

700  คน นายอดุลย
ดวงรัตน

เดอืนมกราคม  2553 ศกึษาดูงาน
13 มกราคม 2553

คณะครูและนักเรียนคายวทิยาศาสตร
จากวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

115 นส.นงลักษ
ชูพันธ
และ

นส.เบ็ญจา
บํารุงเมอืง

25 มกราคม 2553 นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา 2 นส.นงลักษ
ชูพันธ
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
งานบรกิารวชิาการ

21 มกราคม 2553 ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคนืสูปาแก 5 นายสุริยัน



เจาหนาท่ีของเทศบาลเมอืงแมฮองสอน จันตะมงคล

เดอืนกุมภาพันธ  2553 ศกึษาดูงาน
2 กุมภาพันธ 2553 Prof. Dr. Yau-Shiang  YANG และ

นักศึกษาจาก National  Chung University
(NCHU)

20 นส.นงลักษ
ชูพันธ

12 กุมภาพันธ 2553
ผูรับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Waste
Recyccling  for  Sufficiency  Agriculture

19
นส.เบ็ญจา
บํารุงเมอืง

17 กุมภาพันธ 2553 คณะเทศบาลตําบลปาไผ 8

21 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาท่ีโครงการพิเศษเมอืงงายและ
เจาหนาท่ีจากประเทศลาว

6

22 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6

เดอืนเมษายน 2553 งานบรกิารวชิาการ
26 เมษายน 2553 ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคนืสูปาและ

การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แกคณะ
เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง

บานนาเกยีน

2

นายสุริยัน
จันตะมงคล

26 เมษายน 2553 ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคนืสูปาและ
การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แก
เจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภออม
กอย  จังหวัดเชียงใหม

1 นายสุริยัน
จันตะมงคล

26 เมษายน 2553 ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคนืสูปาและ
การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แก
เจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง
ดอยแบแล

2 นายสุริยัน
จันตะมงคล
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
27 เมษายน 2553 ใหคําแนะนําเร่ืองการสํารวจ

สภาพนิเวศวทิยาของกลวยไม
ไทย  การนํากลวยไมไทยคนืสู
ปาและการบํารุงดูแลรักษา

8 นายสุริยัน  จันตะมงคล



กลวยไมไทย แกเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ
อ.แมเมาะ  จ.เชียงใหม

เดอืนพฤษภาคม 2553 ศกึษาดูงาน
17 พฤษภาคม

2553 อาจารยกติติมาศ  จันทรงาม ท่ี
ปรึกษาโครงการคนืชีวติ
กลวยไมไทยฯ และคณะ

5 นส.นงลักษ    ชูพันธ
และ

นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง

พฤษภาคม 2553

ผูเขารับการอบรมหลักสูตร
สําหรับผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง
มหาวทิยาลัยแมโจ และคณะ

50 นส.นงลักษ    ชูพันธ
และ

นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง

26 พฤษภาคม 2553 คณะเจาหนาท่ีกรมปาไมเขา
ศึกษาดูงานโครงการฯ

5 นส.นงลักษ    ชูพันธ
นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง

31 พฤษภาคม 2553 อาจารยและนักศึกษารัฐศาสตร
ศูนยเบตง เขาศึกษาดูงาน

โครงการฯ

5 นส.นงลักษ    ชูพันธ
และ

นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง
งานบรกิารวชิาการ

18 พฤษภาคม 2553
ใหคําแนะนําเร่ืองการสํารวจ
สภาพนิเวศวทิยาของกลวยไม

ไทย การนํากลวยไมไทยคนืสูปา
และการบํารุงดูแลรักษา
กลวยไมไทย แกอาจารย
โรงเรียนเวยีงแกนวทิยา

1 นายสุริยัน  จันตะมงคล
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
19 พฤษภาคม

2553
ใหคําแนะนําเร่ืองการสํารวจ
สภาพนิเวศวทิยาของกลวยไม

ไทย การนํากลวยไมไทยคนืสูปา
และการบํารุงดูแลรักษา
กลวยไมไทย แกอาจารย

โรงเรียนบานแมคํา

5 นายสุริยัน  จันตะมงคล



เดอืนมิถุนายน 2553 ศกึษาดูงาน

14 มถิุนายน 2553
คณะอนุกรรมการศึกษา เขา

ศึกษาดูงานโครงการฯ
15 นส.นงลักษ    ชูพันธและ

นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง
20 มถิุนายน 2553 นักศึกษาใหมคณะผลติ

กรรมการเกษตร จากโครงการ
Fielday

230 นส.นงลักษ    ชูพันธ
นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง
นายสุริยัน  จันตะมงคล

ศกึษาดูงาน
21 มถิุนายน 2553 คณะดูศึกษาดูงานจากประเทศ

ญี่ปุน
5 นส.นงลักษ    ชูพันธ

25 มถิุนายน 2553 คณะผูเขารับการฝกอบรมการ
ปลูกเลี้ยงกลวยไมไทยฯ

43 นส.นงลักษ    ชูพันธ

27 มถิุนายน 2553 คณะครูและนักเรียนโครงการ
หองเรียนพิเศษโรงเรียน

ภาคเหนอื

57 นายอดุลย  ดวงรัตน
และ

นางกชนก  ราชเมอืงมูล
งานบรกิารวชิาการ

11 มถิุนายน 2553 ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม
ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย  แกเจาหนาท่ีของ
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมอืง
งาย

10 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน

13 มถิุนายน 2553
ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม
ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย  แกคณะอาจารย
ของโรงเรียนดอยเตาวทิยาคม

3 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน

81

ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
16 มถิุนายน 2553

ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม
ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย  แกเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลยุหวา

และรองเจาอาวาสวัดกิ่วลม

4 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน

เดอืนกรกฎาคม 2553 ศึกษาดูงาน
3 กรกฎาคม 2553 นักศึกษา คณะผลติกรรมการ 130 นส.นงลักษ    ชูพันธ



เกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง
นายสุริยัน  จันตะมงคล

10 กรกฎาคม 2553
คณะนักเรียนจากโรงเรียนพณชิ

การลานนา อ.เมอืง
จ.ชียงใหม

90 นส.นงลักษ    ชูพันธ
และ

นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง
16 กรกฎาคม 2553 เจาหนาท่ีศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร
จ.เชียงใหม

5 นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง

21 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาฝกงานจากประเทศ
ไตหวัน

15 นส.นงลักษ    ชูพันธ
นส.เบ็ญจา  บํารุงเมอืง

งานบรกิารวชิาการ
2 กรกฎาคม 2553 ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม

ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย  คณะอาจารยของ
โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุ

เคราะห) อ.แมจัน  จ.เชียงราย

3 นายสุริยัน  จันตะมงคล

6 กรกฎาคม 2553 -  คณะอาจารยของโรงเรียน
ดอยเตาวทิยาคม  อ.ดอยเตา

จ.เชียงใหม

2 นายสุพจน   ดวงรัตน

82

ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
7 กรกฎาคม 2553 -  เจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติ

ดอยสุเทพ – ปุย
 อ.เมอืง  จ.เชียงใหม

3 นายสุพจน
ดวงรัตน

14 กรกฎาคม 2553 -  เจาหนาท่ีศูนยวจิัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงใหม

อ.ฝาง  จ.เชียงใหม

2 นายสุพจน
 ดวงรัตน

15 กรกฎาคม 2553 -  คณะอาจารยโรงเรียนบานสัน
กอง  อ.แมจัน  จ.เชียงราย

2 นายสุพจน
 ดวงรัตน

29 กรกฎาคม 2553 -  เจาหนาท่ีของพระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน  อ.เมอืง

จ.เชียงใหม

3 นายสุพจน
ดวงรัตน



16 กรกฎาคม 2553 บรรยายเกี่ยวกับความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับกลวยไมไทยใหแกนักเรียน

วทิยาลัยนาฎศิลปจังหวัดเชียง
เชียงใหม

700 นส.นงลักษ
ชูพันธ

เดอืนสงิหาคม 2553 ศกึษาดูงาน
9 สงิหาคม 2553 เจาหนาท่ีจากประเทศไตหวัน 3 นส.นงลักษ

ชูพันธ
10 - 11 สงิหาคม 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ปรินซรอแยล  จ.เชียงใหม
600 นส.เบ็ญจา

บํารุงเมอืง
23 สงิหาคม 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบาน

บหลวง  อ.ฮอด
จ.เชียงใหม

29 นส.เบ็ญจา
 บํารุงเมอืง

นักศึกษาสาขาพัฒนาการ
ทองเท่ียว  มหาวทิยาลัยแมโจ

45 นส.เบ็ญจา
 บํารุงเมอืง

26 สงิหาคม 2553 เจาหนาท่ีเรือนจํากลาง  จังหวัด
นครสวรรค

7 นส.เบ็ญจา
บํารุงเมอืง

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม
ตะมาน  อ.แมแตง

จ.เชียงใหม

68 นส.เบ็ญจา
บํารุงเมอืง
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
งานบรกิารวชิาการ

3 สงิหาคม 2553 ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม
ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา

กลวยไมไทยเจาหนาท่ีของ
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ี

ทรงงาน) อ.แมฟาหลวง
จ.เชียงราย

10 นายสุริยัน  จันตะมงคล

11 สงิหาคม 2553 -  คณะอาจารยของวทิยาลัย
นาฎศิลปเชียงใหม  อ.เมอืง

จ.เชียงใหม

3 นายสุพจน   ดวงรัตน

-  เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล
หนองแฝก  อ.สารภี

จ.เชียงใหม

2 นายสุพจน   ดวงรัตน



-  ตัวแทนชาวบาน บานทุงยาว
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม

1 นายสุพจน   ดวงรัตน

-  เจาหนาท่ีของวัดพระธาตุ
ดอยเวยีงชัยมงคล  อ.พราว

จ.เชียงใหม

1 นายสุพจน   ดวงรัตน

13 สงิหาคม 2553 -  เจาหนาท่ีของอาศรมฯ  หวย
ไมเดื่อ  อ.เวยีงปาเปา

จ.เชียงราย 1

นายสุพจน   ดวงรัตน

-  เจาหนาท่ีวัดดอยแสนใจ  อ.
แมฟาหลวง  จ.เชียงใหม

2 นายสุพจน   ดวงรัตน

14 สงิหาคม 2553 -  เจาหนาท่ีมูลนิธิชีวติใหม
(หวยดนิดํา) อ.หางดง

จ.เชียงใหม

2 นายสุพจน   ดวงรัตน
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
27 สงิหาคม 2553 ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม

ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทยเจาหนาท่ีของวัด
ปาคา  อําเภอฝาง   จังหวัด

เชียงใหม

1 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน

ดานจัดแสดงนทิรรศการ
11 – 15 สงิหาคม

2553
งานลานนาพฤกษาชาติ 12

สงิหามหาราชินี  คร้ังท่ี 29 ณ
สวนสาธารณะ หนองบวก
หาด  อําเภอเมอืง  จังหวัด

เชียงใหม

500 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน

17 - 20 สงิหาคม
2553

งานสัปดาหวันวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลัยแมโจ  จังหวัด

เชียงใหม

2,000 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน
 29 สงิหาคม 2553 ดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการ

ของโครงการฯ  ภายในงาน
500 นายสุริยัน  จันตะมงคล

และ



“โครงการคุณภาพการศึกษา
สรางไดจากผูบริหาร”

นายสุพจน   ดวงรัตน

เดอืนกันยายน 2553 ศกึษาดูงาน
13 กันยายน 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

แกวผดุงวทิยาลัย และนักศึกษา
คณะพัฒนาการทองเท่ียว

50 นายสุริยัน  จันตะมงคล
และ

นายสุพจน   ดวงรัตน
6 กันยายน 2553 ใหคําแนะนําวธีิการนํากลวยไม

ไทยคนืสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย  เจาหนาท่ีสถานี

พัฒนาท่ีดนิลําปาง
อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง

2 นายสุริยัน  จันตะมงคล
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ประจําเดอืน หนวยงาน / บุคคล จํานวนผูเขาเย่ียมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
10 กันยายน 2553 เจาหนาท่ีโรงเรียนแมริม

วทิยาคม  อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม

1 นายสุพจน   ดวงรัตน

20 กันยายน 2553 เจาหนาท่ีของสํานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี 15  อําเภอเมอืง

จังหวัดเชียงราย

1 นายสุพจน   ดวงรัตน

23 กันยายน 2553 เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดกิารสังคมผูสูงอายุ  บาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม)

2 นายสุพจน   ดวงรัตน

29 กันยายน 2553 อาจารยของโรงเรียนบานแมตะ
มาน   อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

2 นายสุพจน   ดวงรัตน

30 กันยายน 2553 ผูนําชุมชนบานธารอิงดอย
อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1 นายสุพจน   ดวงรัตน

อาจารยโรงเรียนบุญเรือง
วทิยาคม  อําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

2 นายสุพจน   ดวงรัตน

เจาหนาท่ีของวัดหลวง   อําเภอ
เชียงของ   จังหวัดเชียงราย

1 นายสุพจน   ดวงรัตน
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การจัดฝกอบรมตาง ๆ

1. คณะผลติกรรมการเกษตร รวมกับโครงการคนืชีวติกลวยไมไทยสูไพรพฤกษฯ จัดฝกอบรม
     “การเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยง และการดูแลบํารุงรักษากลวยไม” รุนท่ี 2

ระหวางวันท่ี 24-26 มถิุนายน 2552 ณ อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ มหาวทิยาลัย
แมโจ โดยมี ผศ.ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ เปนประธาน กลาวรายงานโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถติย วมิล รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษาและกจิการพิเศษ



2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร เปนประธานเปดการฝกอบรม
เกี่ยวกับ การเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยงและการดูแลบํารุงรักษากลวยไม รุนท่ี ๓ ณ อาคาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี(อาคารไมดอกไมประดับ) เมื่อวันพุธท่ี ๒๓ มถิุนายน ๒๕๕๓
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ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมกีารจัดทํากจิกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถอื

วาเปนภารกิจสําคัญที่สงเสรมิใหบุคลากร นักศึกษาไดมสีวนรวมในการทํากจิกรรม และเปนการปลูกฝง
จิตสํานกึและทัศนคตทิี่ดใีนการรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไดแก ประเพณสีงกรานตจัดกจิกรรม
รดน้ําดําหัวคณบดแีละอาวุโส โครงการถวายเทยีนพรรษาและผาอาบน้ําฝน โครงการแขงขันกลองหลวง
ลานนา เปนตน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วมิล รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษาและกจิการ
พเิศษ พรอมบุคลากรคณะผลติกรรมการเกษตรรวมสบืสานประเพณีปใหมเมอืงจัดพธิดีําหัว

คณบดแีละท่ีปรกึษาคณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร ณ อาคารรัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป
เมื่อวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

“โครงการบิดหลังตํ๋าสิ่งช่ัวราย งวายมาทําความดี
ลด ละ เลกิ อบายมุข ชวงเขาพรรษา”



นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรนํานักศึกษา จํานวน ๒๓๐ คน เขารวมเดินขบวน เพื่อรณรงคงดเหลาเขาพรรษา ลดละเลิก
อบายมุขและสงเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมือง

แมโจรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม
เมื่อวันเสารท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร นําบุคลากรและนักศึกษา
- คณะผลติกรรมการเกษตร รวมกจิกรรมถวายเทียนพรรษาและผาอาบนํ้าฝน ประจําป ๒๕๕๓

- ณ วัดวเิวกวนาราม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตรและรองคณบดี
คณะวทิยาศาสตรนําบุคลากรเขารวมในพิธีถวายนํ้าชามาลัย พระบรมสารีริกธาตุ ในงานมหาวทิยาลัยแมโจ

รวมกับซพีีเอฟยืนเคยีงขางประชาชนสูภัยเศรษฐกจิ เมื่อวันเสารท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ท่ีผานมา
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การจัดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทยเฉลมิฉลอง 35 ป คณะผลติกรรมการเกษตร  คร้ังท่ี 6 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2552  ณ สนามหนาอาคารเพ่ิมพูน  คณะผลติกรรมการเกษตร  มหาวทิยาลัยแมโจ



คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรนําบุคลากรเขารวมพิธีดําหัวอธิการบดี
และผูอาวุโส ประจําป ๒๕๕๓

ณ อาคารแผพืชน มหาวิทยาลัยแมโจ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๓
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ดานกิจกรรมนักศกึษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถติย วมิล รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกจิการพิเศษ

พรอมผูเขารวมโครงการคายผูนํา ๔ จอบอาสาพัฒนา
รวมทอดผาปาสมทบสรางหองสมุดโรงเรียนปางมะกลวยตําบลปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม

ในวันอังคารท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๕๓



สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรพรอมดวยนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการคายผูนํา ๔ จอบ อาสาพัฒนา นักศึกษาจาก
Kyushu University ประเทศญ่ีปุน รวมสรางหองสมุดโรงเรียนวัดปางมะกลวย

โรงเพาะเห็ด สวนสมุนไพร เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓
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ดานความรวมมือทางวชิาการ
ดานความรวมมอืกับหนวยงานตางประเทศ

คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมคีวามรวมมอืทางวชิาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับองคกรตางประเทศมจํีานวนเพิ่มขึ้น  เชน   ประเทศญี่ปุน  ไตหวัน  จีน  เกาหล ี เยอรมัน
รัสเซยี  สหรัฐอเมรกิา  ฟลิปปนส  ลาว  และเดนมารก  เปนตน
หนวยงานที่ไดเจรจาความรวมมอืทางวิชาการไดแก

1. เจรจาความรวมมอืทางวชิาการกับ College of Agriculture and Life Science, Seoul
    National University ประเทศเกาหลี ในวันที่ 5-9 เมษายน 2553
2. เจรจาความรวมมอืทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยในประเทศรัสเซยี ในวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม

2553 ดังนี้



1. ALL-RUSSIAN  RESEARCH INSTITUTE FOR  AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
2. RUSSIAN  STATE  AGRARIAN  UNIVERSITY-MOSCOW  TIMIRYAZEV AGRICULTURAL

ACADEMY
3. STATE SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE OF RUSSIAN FEDERATION,  STATE

RESEARCH INSTITUTE OF GENETICS AND SELECTION OF INDUSTRIAL MICROORGANISMS
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-



-

-

-

-

-

-

-

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตรรวมกับคณะกรรมการสภา
คณบดสีาขาการเกษตร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวชิาการกับ College of Agriculture and
Life Sciences Seoul Nation University Rural Development Administration (RDA) และมหาวทิยาลัย Seoul

Nation University โดยศึกษาดูงานท่ี Korean Food Research Institute (KFRI) ประเทศเกาหลี ระหวางวันท่ี ๕-
๙ เมษายน ๒๕๕๓
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ความสัมพันธกับหนวยงานตางประเทศ

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ
คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ
รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

 และผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ศรีเกี่ยวฝน
รองคณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศสัมพันธ
รวมตอนรับ Prof. Dr. Yau-Shiang YANG  และ
นักศึกษา จากประเทศไตหวัน

เมื่อวันจันทรท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง
ประชุม 1 ช้ัน 2 คณะผลติฯ

*******************************************************************************************************************************************************



* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดี
และผูบริหารของคณะผลติกรรมการเกษตร รวม

ตอนรับคณะผูบริหารการศึกษาแขวงบอแกว กรม
อาชีวศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว จํานวน ๖
คน และ ผูบริหารของมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม เขาศึกษาดูงาน ดานการเรียนการสอน

และการบริการวชิาการของคณะผลติกรรมการเกษตร
พรอมเย่ียมชมฐานเรียนรู ตาง ๆ ของคณะผลติกรรมการเกษตร ดังน้ี ฐานการกําจัดขยะโดยใชไสเดอืนดนิ ฐานเรียนรู

เห็ดเศรษฐกจิ และโครงการคนืชีวติกลวยไมไทยสูไพรพฤกษฯ   เมื่อวันศุกรท่ี 27 สงิหาคม 2553
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* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถติย วมิล
รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษาและกจิการพเิศษ
ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ
รองคณบดฝีายบรหิาร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรเีกี่ยวฝน รอง
คณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศ-สัมพันธ รวมงานเลี้ยงตอนรับนักศึกษาตางชาตจิากประเทศภูฏาน
Mr.Jigme และ Mr.Prasad Shalendra และแสดงความยนิดกีับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา Mr.Ganja Sing Rai
เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ มถิุนายน ๒๕๕๓

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ศรเีกี่ยวฟน  รองคณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศสัมพันธ รวมตอนรับและ
แลกเปลี่ยนงานวจัิยดานกลวยไมของประเทศไตหวัน ในหัวขอ Orchid germplasm preservation



(Cryopreservtion) และ Development and utilization of Taiwan native orchids for ornamental and
medicinal จากหนวยงาน Floriculture research Center ของสถาบัน Taiwan Agricultural institute ณ หอง
ประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารรัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป เมื่อวันจันทรที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๕๓

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรเีกี่ยวฝน รองคณบดฝีายยุทธศาสตรและวเิทศสัมพันธ และ
อาจารย ดร.เสกสันต อุสสหตานนท อาจารยประจําสาขาไมผล ตอนรับ Professor Michael Fraucis ซึ่ง
มาบรรยายพเิศษ เรื่อง การเขยีนตําราและงานวจัิยโดยการใชภาษาตางประเทศ เมื่อวันจันทรที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๓

* Effect of Development to country-like Korea
คณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับ จัดเสวนาเรื่อง “การพัฒนากับผลกระทบตอประเทศ
กําลังพัฒนา ทิศทาง ความสําคัญกอนหลัง กรณีประเทศเกาหลี” โดย Dr.Young Ok Ahn
และ Dr.Youngok Ahn ที่ปรึกษาและนักวจัิยสถาบันวจัิยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน
มหาวทิยาลัยฮันยาง กรุงโซล ประเทศเกาหลี ดําเนนิรายการศ. ดร. สันทัด โรจนสุนทร
คณะกรรมการดูแลกองทุน มูลนธิมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป
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* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตรพรอมผูบริหาร คณะผลติ
กรรมการเกษตรรวมตอนรับ Assoc. Prof. Dr. Ricky M. Bates Department of Horticulture Pennsylvania State

University เพื่อเจรจาความรวมมอืทางดานวชิาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร
ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารรัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

*******************************************************************************************************************************************************



* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับคณะกรรมการสภา
คณบดสีาขาการเกษตร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความ
รวมมอืทางวิชาการกับ College of Agricuture and Life
Sciences Seoul Nation University Rural Development
Administration (RDA)และมหาวทิยาลัย Seoul Nation

University โดยศึกษาดูงานที่ Korean Food Research Institute
(KFRI) ประเทศเกาหล ีระหวางวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๓
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ดานประกันคุณภาพการศึกษา

ในปการศึกษา 2552 คณะผลติกรรมการเกษตรไดรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
ทัง้สิ้น 41 ตัวบงช้ี ใน 9 องคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งแตละองคประกอบ
จะมคีะแนนเต็ม 3 โดยภาพรวมไดรับผลการประเมนิ 2.54  อยูในระดับ “ดมีาก”      ดังรายละเอยีด
ตอไปนี้

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผน การดําเนนิงาน
ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับ ดี

องคประกอบที่ 2 : การเรยีนการสอน ไดคะแนน 2.15 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 3 : กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา  ไดคะแนน 2.00 อยูในระดับ พอใช
องคประกอบที่ 4 : การวจัิย ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับ ดมีาก
องคประกอบที่ 5 : การบรกิารทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนน 2.25 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดมีาก
องคประกอบที่ 7 : การบรหิารและการจัดการ ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดมีาก



องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี

ผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552

2.38 คะแนน
(9 องคประกอบ)
อยูในระดับ “ดี”

2.54 คะแนน
(9 องคประกอบ)

อยูในระดับ “ ดีมาก ”
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การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร
ระหวางวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
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ดานการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาองคกร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สนับสนุนใหบุคลากรไดมโีอกาสในการเพิ่มพูนความรู

ความสามารถและประสบการณตาง ๆ เพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน ใหมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลที่ดขีึ้น เพื่อทัดเทยีมกับเหตุการณปจจุบัน และเปนตัวอยางที่ดแีกบุคลากรรุนตอ ๆ ไป
โครงการพัฒนาบุคลากร เปนสวนหนึ่งที่เปนการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมปีระสทิธภิาพ
เชน การฝกอบรม/เชิงปฏบิัตกิาร  การประชุม/เชิงปฏบิัตกิาร  การสัมมนา/เชิงปฏบิัตกิาร  การ
ประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การประชุมวชิาการ และการเสวนา ดังรายละเอียดตอไปนี้

ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่
1 23-11-2553 ประชุมวชิาการ ประจําอารักขาพชืแหงชาติ

คร้ังท่ี 9 โดยสมาคมอารักขาพชืไทย รวมกับ
สมาคมวทิยาการวัชพชืแหงประเทศไทย
สมาคมวศิวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย และ
สมาคมไทยธุรกจิเกษตร

ณ โรงแรมสุนียแกรนต
อ.เมอืว จ.อุบลราชธานี

2 13-11-2553 การประชุมรับฟงผลการศึกษาและให
ขอเสนอแนะการทํางานโครงการวจิัย " การ

ณ หองประชุม1 สํานักงาน
โครงการหลวง ภายใน



วจิัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงภาคเหนือของประเทศ
ไทย " เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป โครงการ
หลวง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร

3 10-09-2553 การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวชิาการไทย คร้ังท่ี ๕

ณ หองแกรนด บอลรูม ช้ัน ๓
โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค

กรุงเทพฯ
4 30-08-2553 รวมประชุมระดมความคดิเห็นเพื่อจัดทําแผน

งานวจิัยพชืผักและพชืสมุนไพรระยะ 5 ป
(2555-2559)

หองประชุมสํานักงานมูนิธิ
โครงการหลวง

5 18-08-2553 ประชุมเพื่อประเมนิผูขอเลื่อนเปนวทิยฐานครู
ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรณปืรับปรุง
ผลงานทางวชิาการ

หองประชุมหวยนํ้าริน โรง
แรมฮอลเิดยการเดน

เชียงใหม

6 22-07-2553 ประชุมวชิาการเร่ืองการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง

ณ หองควนีสปารค ๑ - ๒
โรงแรมอิมพีเรียลควนีสปารค

กรุงเทพฯ
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่
7 11-08-2553 ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมนิผลงาน

(ดานท่ี3)ท่ีเกดิจากการปฏบัติหนาท่ี
สําหรับวทิยาฐานะครุชํานาญการพิเศษ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กรณื
ปรับปรุงผลงานทางวชิาการ

โรงแรมฮอลเิดยการเดน จ.
เชียงใหม

8 07-07-2553 ประชุมประเมนิขาราชการครูใหมวีทิย
ฐานะชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม
9 25-05-2553 กจิกรรมท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หอง 202 ช้ัน 2 อาคาร

ทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม
10 15-05-2553 โครงการพัฒนาผูบริหารและเจรจาความ

รวมมอืทางวชิาการในตางประเทศ
ประเทศรัสเซยี และเซยีงไฮ

11 13-05-2553 ประชุมเชิงปฎิบัติการและไปดูงานดานพชื
เมอืงหนาว ( ฝายวจิัยมูลนิธิโครงการ
หลวง )

ณ หองประชุมศูนยผลติผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และ

การทัศนศึกษาดูงาน ณ
ประเทศเวียดนาม

12 13-05-2553 ประชุมเชิงปฏิบัติการและไปดูงานดานพชื
เมอืงหนาว

ณ หองประชุมศูนยผลติผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และ

การทัศนศึกษาดูงาน ณ



ประเทศเวียดนาม
13 11-05-2553 ประชุมหารือถงึแผนการปฏบัิติงานการ

ปลูกพชืผัก
โรงเรียนปาจี้วังแดงวทิยา

14 03-05-2553 โครงการศึกษาดูงานการบริการ
สํานักงานในประเทศ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
บูรพา และบานสุขาวดี

15 30-04-2553 ประชุมสหกจิศึกษา โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.
พระนครศรีอยุธยา

16 8-03-2553 ประชุมคณะกรรมการสอบไลภายนอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ คร้ังท่ี
4/2552

หองประชุมสักทอง อาคาร 1
ช้ัน 3 มหาวทิยาลัยฟารอิส

เทอรน
17 29-03-2553 การประชุมวชิาการ ประจําป 2553

สวทช.
จ.ปทุมธานี
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ลําดับ วันเดอืนป รายละเอียด สถานที่
18 29-03-2553 การประชุมวชิาการ ประจําป 2553

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

ณ อุทยานวทิยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

19 28-03-2553 การประชุมวชิาการ ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

ณ อุทยานวทิยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

20 28-03-2553 ประชุมวชิาการประจําป 2553 สํานักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

อุทญานวทิยาศาสตรประเทศ
ไทย จ.ปทุมธานี

21 18-03-2553 โครงการ การบริหารจัดการดวย
กระบวนการ KM และภาะผูนํา

ทัชสตารรีสอรท อ.
จอมทอง เชียงใหม

22 10-03-2553 ประชุมโครงการประกวด การออกแบบ
และพัฒนาผลติภัณฑหัตถกรรม
ภาคเหนอืและประกวดภาพถาย

หองประชุมมหาวทิยาลัยเทค
โนโยลรีาชมงคลลานนา

23 18-02-2553 ประชุมคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม
เพื่อการตรวจสอบลักษณะของพันธุพชื:
ถั่วเหลอืง

กองคุมครองพันธุพชื เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ

24 11-02-2553 ประชุมปรึกษาหารือ การยกระดับ
มาตรฐานแหลงวัตถุดบิลูกประคบ
สมุนไพร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

25 10-02-2553 ประชุมคณะกรรมการสอบไลภายนอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ คร้ังท่ี
3/2552

หองประชุมสักทอง อาคาร 1
ช้ัน 3 มหาวทิยาลัยฟารอิส

เทอรน
26 02-02-2553 เสนอผลงานและประชุมวชิาการ



มหาวทิยาลัยเกษตรศาตร บางเขน คร้ังท่ี
48 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

27 14-01-2553 ประชุมโครงการประกวดการออกแบบ
และพัฒนาผลติภัณฑหัตถกรรม
ภาคเหนอื เพื่อสงเสริมใหนักออกแบบ
ผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และ
ผูสนใจ เห็นคุณคาของศิลปะลานนา

หองประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา อ.เมอืง

จ.เชียงใหม
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กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการพัฒนาบุคลากร



โครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหมสรางความสดใสบุคลากรเกา  ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 ดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธาน และได

รวมทําพธิทีําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป พรอมทัง้ไดอวยพรเนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับป
ใหมแกบุคลากรในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
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โครงการทบทวนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏบัิติงานประจําป 2553 - 2554
ระหวางวันท่ี 2 – 3 กันยายน 2553

ณ   โรงแรมรวี  วารี  รีสอรท  แอนดสปา  อ.แมแตง  จ.เชยีงใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสิุทธิ์ เนยีมทรัพย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ   โอสถาพันธุ อาจารย ดร.สราญ   เพิ่มพูล
ผูกลาวรายงาน คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร ผูใหโอวาท

ประธานกลาวเปดโครงการ

บรรยากาศของการประชุม
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“อบรมการสงเสริมประชาธปิไตย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทยและการปองกันภัยยาเสพติด”
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศตีะโกเศศ รองคณบดฝีายวชิาการแลมาตรฐานการศกึษา เปนประธาน

ในการเปดการ ฝกอบรม เรื่อง “ดานการสงเสรมิประชาธิปไตย คุณธรรม จรยิธรรมและความเปนไทย
และการปองกันภัยยาเสพติด” โดย มี ด.ต.วรชัย แกวปญญา (ฉายาหนานไข เมอืงลําปาง) ในวันพุธที ่24

กุมภาพันธ 2553 ณ หอง PT 106 อาคารพชืศาสตรและเทคโนโลยี
จากนัน้ไดศกึษาดูงานเก่ียวกับสถานการณและแนวโนมการแพรระบาดของยาเสพตดิพรอมกับเยี่ยมชม

พพิธิภัณฑซึ่งรวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่จะนํามาสารเสพติดชนดิตาง การปองกันภัยยาเสพตดิ
ณ กองบังคับการ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อําเภอ แม

ริม จงัหวัดเชียงใหม
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คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ
สํานักงานระหวางวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๓



ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน วิทยาเขตบางแสน จังหวัด

นครปฐม
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ดร.ปญญา โชติเทวัญ ผูบรรยาย



ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 เดนิทางไปศึกษาดูงาน
ณ บานสุขาวด ีจังหวัดชลบุรี โดย ดร.ปญญา โชติ

เทวัญ  เปนผูบรรยายใหความรู
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คณะผลติกรรมการเกษตรจัด KM เกษตรอนิทรยี

งานบริการวชิาการและวจิัยจะจัดกจิกรรม KM สมรรถนะนักวจิัย เร่ือง เกษตรอินทรยี
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธกิุลบุตร รองคณบดีฝายวจัิยและบริการวชิาการรวมเปนกระบวนกร

เมื่อวันจันทร ท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. ณ. หอง ๓o๓ อาคารภาควชิาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ

***************************************************************
กิจกรรมท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง



คณะผลติกรรมการเกษตรจัดฝกอบรมเชิงปฏบัิติการ เร่ือง กจิกรรมท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารย ศิริกาญจน จันทรเรือง

เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ หองบรรยาย ๒๐๒ อาคารทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอม คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร

เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรของบุคลากรสังกัดคณะผลติกรรมการเกษตร

จํานวน 9 ทุน ทุนละ 2,000 บาท



 ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารรัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป ในวันพฤหัสบดท่ีี ๒๔ มถิุนายน ๒๕๕๓



จัดทําโดย  นางศศธิร  ปญญา
งานบรกิารวชิาการและวจัิย  คณะผลติกรรมการเกษตร

ขอมูล  ณ พฤศจิกายน 2553




