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สารคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจัดทํา
รายงานประจําปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552– กันยายน 2553)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ผานมา ซึ่งไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา และดานการบริหารจัดการ และ
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป 2553 ฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนตอหนวยงาน ผูที่สนใจที่จะใช
สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง และ ประโยชนทางดานวิชาการ และดานอื่น ๆ หากผิดพลาด
ประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

พฤศจิกายน 2553

บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยแมโจ
เปนสถาบันการศึกษาดานการเกษตรที่เกาแกที่สุดของประเทศไทย
เริ่มตนจากการเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประถมศึกษากสิกรรมประจําภาคเหนือ เปดสอนนักเรียนมาตั้งแต
วันที่ 7 มิถุนายน 2477 และไดมีพัฒนาการมาโดยตลอดที่สําคัญคือ ไดยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ในปพ.ศ.2518 และไดเริ่มเปดทําการสอนในระดับปริญญาตรี ทก.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรกอตั้งขึ้นเปนคณะแรก กลาวไดวา คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร คือคณะที่ดําเนินกิจกรรมหลักตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยแมโจมาตั้งแตเริ่มตน
ภาควิชาแตละภาควิชา มีหนาที่ในการบริหาร และดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลักของคณะ
คือ 1) การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรตางๆ ที่ภาควิชารับผิดชอบ 2) การวิจัย เพื่อสรางองค
ความรูใหม ทั้งการวิจัย พื้นฐาน และการวิจัยประยุกต 3) การบริการวิชาการ เพื่อนําความรู และ
ประสบการณ ข องบุ ค ลากรมาให บ ริ ก ารแก เ กษตรกร และผู ส นใจทั่ ว ไป 4) การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการอนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมทางดานศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลานนา
สํานักงานเลขานุการคณะ ทําหนาที่บริหารและดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายใน
คณะประกอบดวย 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 3) งานคลัง
และพัสดุ 4) งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา 5) งานบริการวิชาการและวิจัย
สํานักงานกิจการพิเศษ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนินงานในโครงการดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจการพิเศษสําคัญตาง ๆ คือ 1) โครงการคืนชีวิตกลวยไม
ไทยสูไพรพฤกษ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2)โครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแตงบริเวณที่

ประทับพระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3) โครงการอนุรักษสภาพปาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม เปนตน
ในปงบประมาณ 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 150 คน ดัง
รายละเอียดดังนี้ ขาราชการ จํานวน 63 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 36 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินรายได จํานวน 1 คน พนักงานราชการ จํานวน 15 คน ลูกจางประจํา จํานวน 15
คน และลูกจางชั่วคราวเงินรายได จํานวน 10 คน
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 59 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน
และระดับปริญญาเอก จํานวน 37 คน และดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรไดแก ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย จํานวน 11 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 23 คน และตําแหนงอาจารย จํานวน 25
คน
ในปการศึกษา 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตรมีจํานวนนักศึกษา ทั้งหมด 2,771 คน จาก
เดิมในปการศึกษา 2552 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,379 คน โดยแยกตามระดับดังนี้ ในปการศึกษา
2553 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป 440 คน จากเดิม (ป 2552) มีจํานวน 432 คน ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป จํานวน 2,046 คน จากเดิม (ป 2552) มีจํานวน 1,707 คน
ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 269 คน จากเดิม (ป 2552) มีจํานวน 222 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 16
คน จากเดิม (ป 2552) มีจํานวน 17 คน
ทางดานการเรียนการสอน คณะผลิตกรรมการเกษตรมีหลักสูตรที่เปดสอนดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร ไดแก
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช
วิชาเอก โรคพืชวิทยา และ วิชาเอกกีฏวิทยา
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)
สาขาวิชาพืชสวน
วิชาเอกพืชสวนประดับ วิชาเอก พืชผัก และ วิชาเอกไมผล
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรเคมี
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตร
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน

หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
วิชาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม และ
วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร
วิชาเอกพืชไร และวิชาเอก เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
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3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน

ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
วิชาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม และ
วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
ดานงบประมาณ คณะผลิตกรรมการเกษตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2553
จํานวนทั้งสิ้น 77,548,600 บาท โดยแยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 48,329,400 บาท และ
งบประมาณเงินรายได จํานวน 29,219,200 บาท
ดานการวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตรไดรับงบประมาณงานวิจัยทั้งภายนอกและภายใน
ในป 2553 รวมทัง้ สิ้น 8,298,070 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ แหลงทุนจากเงินภายนอก จํานวนเงิน
5,203,070 บาท จํานวน 26 โครงการ และ แหลงทุนจากเงินภายในจํานวนเงิน 3,095,000 บาท
จํานวน 19 โครงการ
ดาน การบริการวิชาการแกสังคม คณะมีกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม มีผูเขา
เยี่ยมชมฐานเรียนรู จํานวน 60 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประมาณ 1,800 คน ซึ่งจํานวนฐานการเรียนรู
ดานเกษตร มีทั้งหมด 10 ฐาน ซึ่งไดแก 1. ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ 2. ฐานเรียนรูพืชผักเศรษฐกิจ

3. ฐานเรียนรูการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 4. ฐานเรียนรูก ารปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส 5. ฐานเรียนรู
ตนแบบการกําจัดขยะอินทรียโดยใชไสเดือนดิน 6. ฐานเรียนรูผึ้งชันโรง
7. ฐานเรียนรูเห็ดแมโจ 8.ฐานเรียนรูกลวยไมไทย 9. ฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม และ
10. ฐานเรียนรูคลินิกพืช มหาวิทยาลัยแมโจสูชุมชน
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นอกจากนี้ยังมีการบริการทางดานการจัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การจัดรายการวิทยุ
การจัดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ การฝกอบรมระยะสั้น บุคลากรเปนวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ การใหคําปรึกษาแกเกษตรกร การใหบริการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จํานวน 145
ครั้ง เปนตน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ไดเขารวมกิจกรรม/
โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเปนผูจัดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ เชนงานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัด งานพิธีรดน้ําดําหัว
ผูบริหารและคณาจารยอาวุโสของมหาวิทยาลัย งานวันไหวครู งานถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน
งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี งานวันลอยกระทง งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช การจัดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทยเฉลิมฉลอง 35 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร
ครั้งที่ 6 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปนตน
ผลงานในป 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดจัดงานครบรอบ 35 ป เสริมสรางเศรษฐกิจ
ไทย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และ การจัดงานมหกรรมแสดงและจําหนายสินคา
เกษตรรวมกับสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตรในงานมหาวิทยาลัยแมโจรวมกับซีพีเอฟยืนเคียง
ขางประชาชนสูภัยเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตรไดผลสรุปตัวชี้วัด/
โครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการ
ของประเทศมีจํานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 20 โครงการ บรรลุตัวชี้วัด 4 ไมบรรลุ
2 เนื่องจากงบประมาณมีอยูอยางจํากัด และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ไมสามารถเขารวมการแขงขันได
เนื่องจากติดการฝกงานสหกิจศึกษา ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 2,970,000 บาท
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 11 โครงการ บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 เนื่องจาก วัน เวลาระหวางบุคลากร

ที่จะเขารวมไมตรงกัน และ บุคลากรสายวิชาการไดเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยแตไมไดรับการ
อนุมัติจากแหลงทุนภายนอก ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 1,277,600 บาท
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3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของ
ชุมชน มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 15 โครงการ บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 1 เนื่องจาก
คณะขาดการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในประเทศและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการเรียนการ
สอน และงานวิจัยและการสรางฐานการเรียนรูใหม ใชงบประมาณแผนดิน 1,690,000 และเงินรายได
จํานวน 265,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,955,000 บาท
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ บรรลุ 1 ตัวชี้วัด
ใชงบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 243,400 บาท และงบประมาณเงินรายไดจํานวน 120,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 363,400 บาท
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 11 โครงการ บรรลุ 3 ตัวชี้วัด ใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 3,690,000
บาท
สรุปทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 67 โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,933,400 บาท และงบประมาณ
เงินรายได 8,322,600 บาท รวมทั้งสิ้น 10,256,000 บาท
ในภาพรวมของการประเมินผลการดํ าเนินงานตลอดปก ารศึก ษา 2552 คณะกรรมการ
ประเมินมีความเห็ นวา คณะผลิตกรรมการเกษตร เปนคณะที่มีผลงานทางวิชาการตอเนื่อง มาเป น
ระยะเวลายาวนาน มีชื่อเสียงในดานการเกษตรและเปนที่ยอมรับของสังคม คณะไดสรางองคความรูใหม
ใหแกวงการเกษตรเปนจํานวนมาก และนําองคความรูเหลานี้ไปเผยแพรใหแกเกษตรกรผานโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน และฐานเรียนรู ตาง ๆ นอกจากนี้คณะยั งมีบุคลากรซึ่งมีผลงานวิจัยในดาน
การเกษตรเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามบุคลากรซึ่งทรงคุณคาเหลานี้จํานวนหนึ่งกําลังเกษียณอายุ
ราชการ คณะควรพิจารณาดําเนินการสรางบุคลากรทดแทนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมาคณะไดผลิตบัณฑิตออกไปทํางานทางดานการเกษตรเปนจํานวนมาก มีศิษยเกาที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่ยอมรับในวงการเกษตร

6
คณะกรรมการประเมินมีค วามเห็นวาคณะมีก ารปฏิบั ติที่ดีใ นดานการบริก ารวิชาการแก
ชุมชน ซึ่งเปนจุดเดนของคณะและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และระบบการประกัน
คุ ณ ภาพของคณะมี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้น อย า งชั ดเจนโดยเฉพาะคณะจั ด ให มี ก ารประเมิ น ภายในระดั บ
ภาควิชา
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2552 คณะผลิตกรรมการเกษตร
ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสิ้น 41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งแตละองคประกอบจะมีคะแนนเต็ม 3 โดยภาพรวมไดรับผลการ
ประเมิน 2.54 อยูในระดับ “ดีมาก” ดังรายละเอียด ตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน การดําเนินงาน
ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน ไดคะแนน 2.15 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไดคะแนน 2.00 อยูในระดับ พอใช
องคประกอบที่ 4 : การวิจัย ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับ ดีมาก
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนน 2.25 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับดี
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขตอการพัฒนา
1. ควรดําเนินโครงการที่กําหนดไวตามแผนใหครบทุกภารกิจ
2.ควรหาวิธีการซึ่งจะทําใหการบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้เพิม่ ขึ้น
3. ทุกหลักสูตรที่เปดสอนควรมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา
ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน และพิจารณายุบเลิกหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา
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5. คณาจารยของคณะควรดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษาใหเพิ่มขึ้น พรอมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยาง
สม่ําเสมอ
6. ควรสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรใหมากขึ้น
7.ควรมีการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยเพื่อนําไปตอยอดในการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือสิทธิบัตร
8. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกโครงการ/กิจกรรม
9. ควรพิจารณาการหารายไดจากการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเพิ่มขึ้น
10. ควรมีการกําหนดแผนและโครงการของกิจกรรมที่ดําเนินการใหชัดเจน
11. ควรมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการไปกับการปฏิบัติมีตองาน
ประจํา
12. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การบริหารงานใหมากขึ้น
13. ควรสนับสนุนและกระตุนใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
14. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับบุคลากรโดยเฉพาะคณาจารยใหดีขึ้นเพราะยังมี
ความไมเขาใจในบางเรื่องของระบบบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย
15. ควรกําหนดวิธีการใชทรัพยากรรวมกันภายในคณะใหชัดเจนเพื่อสะดวกในการ
ใชทรัพยากรรวมกัน
16. ควรมีการดําเนินงานดานการใชทรัพยากรรวมกัน ตามแผนที่เขียนไวอยาง
ครบถวน

ขอมูลพื้นฐาน
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปณิธานคณะผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณคาตอการพัฒนาการเกษตร และสังคมไทยอยางยั่งยืน

ปรัชญา
คุณธรรม ปญญา ใฝรู สูงาน เลิศวิชาการเกษตร

วิสัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศในศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยที่มุงสูความเปนเลิศดานการเกษตร
3. การบริการวิชาการอยางทั่วถึงสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธํารงไวซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
5. การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สรางประโยชนแกสังคมและสรางความเขมแข็งให
นักศึกษา

6. การปลุกจิตสํานึกแกสังคมในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เปนผูนําในการวิจัยดานการเกษตร
เปนศูนยบริการวิชาการทางดานการเกษตร
ธํารงไวซงึ่ ศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
เปนผูนําในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ
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เปาประสงคที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

พัฒนาบัณฑิตของคณะผลิตกรรมการเกษตรใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. มีจริยธรรมและเจตติที่ดีตอวิชาชีพ
3. มีวิจารณญาณ
4. มีเจตคติและความสามารถในการศึกษาตอเนื่อง
5. สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได
6. มีศิลปะในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
อาจารย
1. กําหนดแนวทางการคัดเลือกอาจารยใหชัดเจนและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ
2. กําหนดภารกิจของอาจารยใหชัดเจนและสอดคลองกับพันธกิจ
3. พัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง ใหมีความรูดานวิชาชีพ ความสามารถในดานการเกษตร
ดานการเปนตนแบบแกนักศึกษา และดานการวิจัย
4. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารยอยางเปนรูปธรรม
เปาหมาย
1. อาจารยมีคุณภาพทางวิชาการสูงมีความรูลุมลึกและสามารถบูรณาการกับศาสตรอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. อาจารยมีความรูดีดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีหรือสื่อการศึกษา ซึ่งชวยงานสอน
อยางมีประสิทธิภาพสูง
3. อาจารยผลิตสื่อการสอนใน CD-ROM ซึ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาแบบ elearning และ self-accsess

4. อาจารยทุกคนทํางานวิจัย คุณภาพดีทั้งแบบเดี่ยวและแบบชุดโครงการตามทิศทางการ
วิจัยของประเทศ
5. ผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารยอยูในระดับสากล ซึ่งนําชื่อเสียงมาสูตนเอง
คณะ และมหาวิทยาลัย
6. อาจารยรักและใสใจในอาชีพการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม มีความ
เต็มใจทํางานใหคณะและมหาวิทยาลัย
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แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดใหมีการประชุมคณาจารยในคณะ ใหทราบถึงแผนการพัฒนาอาจารยตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยใหมีอาจารยทุกคนพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งดาน
การเพิ่มคุณวุฒิจากปริญญาโทเปนปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจารย
ทุกคนตองมีตําแหนงทางวิชาการขั้นต่ําคือ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยตองไดตําแหนง
รองศาสตราจารยภายในเวลา 4 ป และรองศาสตราจารยตองไดตําแหนงศาสตราจารยภายใน 4 ป
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยในดานการฝกอบรม การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการเขารวมสัมมนาวิชาการในประเทศ
3. แสวงหางบประมาณการวิจัยจากภายในและนอกมหาวิทยาลัย ใหอาจารยที่ริเริ่มจะ
ทํางานวิจัย (นักวิจัยหนาใหม) และอาจารยที่เคยทํางานวิจัยมากอน
4. จัดหาผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยมาชวยใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกนักวิจัยรุนใหม
5. จัดประชุมวิชาการระหวางภาควิชาและตางคณะ ที่มีเนื้อหาที่สามารถบูรณาการได ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อใหอาจารยไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน
เปนการพัฒนาอาจารยใหทํางานวิชาการแบบบูรณาการรวมกัน
ปรับปรุงแกไขหรือเปดโอกาสเพิ่ม
กระบวนวิชาแบบบูรณาการทั้งระดับปริญญาตรี/โท/เอก และนําความรูมาผลิตเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน การทําวิจัยและตํารา เพื่อนําผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการ
6. สงอาจารยเขารับการอบรมการสรางกระบวนวิชาบนระบบเครือขาย และใหทุนอาจารย
สรางกระบวนวิชาที่สอนบนระบบเครือขายใหมากขึ้น
7. จัดทําปริมาณหรืสัดสวนของภาระงานที่เหมาะสมสําหรับงานสอน : งานวิจัย : งานบริการ
วิชาการ เชน เปนสัดสวน 5 : 3 : 2 เปนตน เพื่อใหคณาจารยมีเวลาทํางานวิชาการและงานวิจัย เพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
8. เนนการรับอาจารยปริญญาเอก
9. จัดหาทุนเรียนตอและการฝกอบรมแกอาจารยอยางเพียงพอ
โดยเนนความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนและยกเวนคาเลาเรียน

10. ตั้งกลุมวิจัยพื้นฐานและกลุมวิจัยเฉพาะสาขาทางการเกษตร โดยอาจารยอาวุโสเปนพี่
เลี้ยงและขยายเครือขายวิจัยเชื่อมกับมหาวิทยาลัยภายในและมหาวิทยาลัยตางประเทศ
11.ฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกอาจารยอยาวงตอเนื่อง เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ
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12. สงอาจารยที่อยูในสาขาที่มีความตองการนอยในอนาคต ใหใชศักยภาพหรือฝกอบรมใน
วสาขาวิชาที่มีความตองการมาก โดยคํานึงถึงความสามารถและพื้นฐานการศึกษาของคณาจารย เพื่อจะ
ไดสรางหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคลองกับตลาด
นักศึกษา
เปาหมาย
1. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูมีความรูสึกที่ดีตอความเอาใจใสของอาจารยและคณะ โดย
ภาพรวมไดรับประสบการณที่ดีมากทั้งดานวิชาการและชีวิตจากการรวมกิจกรรมตางๆ ระหวางนักศึกษา
และอาจารย
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงทั้งดานวิชาการ และเปนผูมีคุณภาพจิตที่ดี สามารถอยูรวมกับ
คนในสังคมได
3. บัณฑิตสามารถหางานทําไดทันที มีความสามารถทางดานการภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยีเปนที่พึงพอใจของผูประกอบการ
4. สรางชื่อเสียงที่ดีใหแกคณะ ในชีวิตการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิต
แนวทางการดําเนินงาน
1. กระตุนอาจารยที่ปรึกษาใหติดตามนักศึกษาของตน เพื่อดูวามีปญหาอะไรเกี่ยวกับการ
เรียนและชีวิตความเปนอยูในระหวางศึกษา เพื่อหาทางแกไขรวมกับนักศึกษา หัวหนาภาควิชา และ
ผูปกครอง
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจในลักษณะชมรม และcamp เพิ่มทักษะ นอกจากการเรียน
และเนนการทํางานเปนทีมระหวางนักศึกษาดวยกัน และนักศึกษากับอาจารย
3. กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญเกี่ยวกับโครงงาน การฝกปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานจริง ในลักษณะสหกิจศึกษาในภาควิชา/สาขาวิชา ที่สามารถกระทําได และฝกปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบสูง มีความตัง้ ใจจริง เพื่อสามารถหางานทําไดเร็วขึ้น หลังจบการศึกษา
4. สงเสริมใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการหางานทําเมื่อศึกษาจบหลักสูตร
5. ขยายหลักสูตรภาพิเศษ เพื่อรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาเรียนรอยละ 10 ตอป
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6. ติดตอโรงเรียนตาง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูงเลือก
ภาควิชา/สาขาวิชาในคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อศึกษาตอพรอมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาใหนักเรียน
เรียนดีในระดับมหาวิทยาลัย
7. จัดสรรงบประมาณ ดานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
ภายใตการดูแลของอาจารยและรองคณบดีฝายพัฒนากิจการนักศึกษา เชน ดานวิชาการ ดานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ เปนตน
8. สนับสนุนใหสโมสรคณะฯ จัดกิจกรรมในดานสนับสนุนวิชาชีพเกษตร โดยความรวมมือกับ
ศิษยเกาที่มีศักยภาพ โดยมีกิจกรรมในการผลิต การเพิ่มมูลคาและการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับความ
เปนจริงที่เมื่อผลิตแลวตองจําหนายได

เปาประสงคที่ 2

เปนผูนําในการวิจัยดานการเกษตร

เปาหมาย
1. อาจารยทุกคนทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทําแบบลุมลึกและแบบบูรณาการ
2. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรทุกป ในระดับประเทศและนานาชาติ
3. งานวิจัยของอาจารยสนับสนุนการเปดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เปน
เปาหมายหลักและสรางองคความรูในดานการเกษตรใหเปนเลิศ
4. มีการรวมมือทําการวิจัยทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
1. กําหนดสัดสวนจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ในการเรียนการสอนหรือการพัฒนา
ประเทศ (การวิจัยประยุกต) : การวิจัยสถาบัน : การวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู เชน 14 : 2 : 14 และ
ประกาศใหคณาจารยทุกคนไดรับทราบ และอาจารยทุกคนตองทําวิจัยควบคูกับการสอน
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมดานการวิจัยของอาจารยในการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติทั้งแบบเสนอผลงานในที่ประชุมและการตีพิมพลงในารสารวิชาการที่
นาเชื่อถือ
3. จัดเงินรางวัลและโลเกียรติยศแกงานวิจัยที่เผยแพรและนําชื่อเสียงมาใหคณะ
4.จัดประชุมวิชาการหรือสัมมนาทางวิชาการดานการเกษตรระดับประทศหรือนานาชาติ ทุก
1-2 ป เพื่อเปนเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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5. เชิญ/เปดรับนักวิจัยดานการเกษตรจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ มาทํา
วิจัยดานการเกษตรในชวงหยุดหรือลา เพื่อใหอาจารยในคณะไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดในศาสตรดาน
การเกษตร ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือการทําวิจัยรวมกัน หรือจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยในแนวคิดอื่น
ที่สานตอจากงานของนักวิจัยหรือนักวิชาการจากตางประเทศ
6. จัดหาอุปกรณการวิจัยและฐานขอมูลเพื่อการวิจัยแกอาจารย
7. จัดงานวิจัยใหเปนภาระงานหลักสวนหนึ่ง นอกเหนือจากการสอนและการบริการ โดยแบง
สัดสวนของงานสอน : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ เปนสัดสวน เชน 5 : 3 : 2 โดยใหอาจารยทําวิจัย
ใหแลวเสร็จ 1 เรื่องภายใน 1-2 ป เพื่อนําเสนอผลงานและจัดพิมพเผยแพรในระดับประเทศหรือ
นานาชาติ
8. เพิ่มจํานวนผูชวยวิจัยแกอาจารยที่ทําวิจัย โดยจัดจางนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก
9. จัดตั้งหนวยประสานงานและหาทุนวิจัยขึ้นเปนหนวยงานชัดเจน เพื่อแสวงหาเงินทุนจาก
ภายนอก โดยเฉพาะแหลงทุนใหม ๆ ของรัฐบาลและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ใน
ประเทศ เชน สกว. สวก. สวทช. และตางประเทศ เชน FAO, Asian Foundation, SEARCA, Colombo
เปนตน ตลอดจนทําหนาที่เปนหนวยงานวิจัยเชิงพาณิชย ที่จะนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยสู
ภาคเอกชนมากขึ้น
10. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เชน แบง
ผลประโยชนใหกับผูวิจัยจากคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในสัดสวน 70 : 30 (ผูวิจัย 70)

เปาประสงคที่ 3

เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการทางดานการเกษตร

เปาหมาย
1. สงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูเ พื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น / ชาติ / นานาชาติ
2. สงเสริมใหมีการนําองคความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการองคความรู
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แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาฐานเรียนรูทางการเกษตรทั้งหมด 14 ฐาน เพื่อใหบริการ
แกสังคมและชุมชน ทั้งระดับชุมชน / ทองถิ่น ประเทศและนานาชาติ

2.ใหบริการวิชาการที่เปนองคความรูทางดานการเกษตรแกหนวยงาน องคกร สถาบัน และ
ชุมชนที่ขอความรวมมือดานวิชาการ เชน การจัดการเรียนการสอน การฝกอบรม การฝกงาน บรรยาย
พิเศษ ทั้งในคณะ/ตางคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัยและในระดับนานาชาติ
3. วางแผนใหบริการทางวิชาการตลอดทั้งป
4.สงเสริมและพัฒนาฐานเรียนรูตาง ๆ ใหมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
5.จัดแบบประเมินใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหบริการใหมากขึ้น
6.ขยายการใหบริการที่ปรึกษาใหกับภาคเอกชนและรัฐ เชน ที่ปรึกษาดานลําไย ที่ปรึกษา
ดานฟารมดานพืช เปนตน
7.สงเสริมใหมีการบูรณาการองคความรูของฐานเรียนรูสูการเรียนการสอนแตละสาขาวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติมากขึ้น

เปาประสงคที่ 4

ธํารงไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย
1. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะ ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความภาคภูมิใจ
2.อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะ รักษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ใหผูสนใจ
และสืบทอดตอไป
แนวทางการดําเนินงาน
1.จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนในรูปของกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
2.สงเสริมใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาในคณะมีสวนรวมในโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.ประเมินผลโครงการและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินโครงการใหดีขึ้น
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เปาประสงคที่ 5

เปนผูนําในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ

ดานการบริหารจัดการ
เปาหมาย
1. ปรับโครงสรางการบริหารใหมีความคลองตัวและรวดเร็ว
2.
บุคลากรของคณะมีความพึงพอใจในสถานที่ทํางาน และรวมมือรวมใจทํางานอยาง
ใกลชิด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและการตัดสินใจมากขึ้น
4. สภาพแวดลอมไดรับการพัฒนาใหสะอาดนาอยูและปลอดภัย
5. ระบบงานฟารมของคณะไดรับการพัฒนาในเชิงธุรกิจ
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดใหมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการของคณะ
2.ปรับโครงสรางการบริหารงานในสํานักงานเลขานุการคณะและภาควิชา พรอมจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานทุกงาน เพื่อใหบริการไดครอบคลุมและรวดเร็ว และสะดวกในการใหบริการ
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ เพื่อเอื้อตอการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ
4. จัดใหมีการประเมินผลการใหบริการขอสํานักงานเลขานุการคณะและภาควิชา เพื่อนําผล
การประเมินมาปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้น
5.จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ
มากขึ้น เชน การจัดทํา MIS ของคณะ การจัดฐานขอมูลดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร
เปนตน ทั้งนี้ใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
6. สงเสริมและพัฒนาระบบงานฟารมของคณะ ภาควิชา ในเชิงธุรกิจใหมากขึ้น
7. จัด Road Show ผลผลิตของคณะตามสถานที่สําคัญ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ใกลเคียง เดือนละครั้ง เพื่อเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก
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การพัฒนาคณะและบุคลากร
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายที่สนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศและ
ตลาดแรงงาน
2. คณาจารยในคณะมีคุณภาพและชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ
3. สงเสริมใหบุคลากรของคณะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทํางาน
มีความกระตือรือรน และมุงทํางานเพื่อพัฒนาคณะอยางเต็มที่
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดประชุมคณะเพื่อรับทราบนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉบับที่ 10
2. ภาควิชา สาขาวิชา วางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน ทั้งในหลักสูตรเดิม และการ
เปดหลักสูตรใหม ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยพิจารณาตามความตองการของตลาด ชุมชน และ
ประเทศโดยทุกหลักสูตรมุงคุณภาพสูงสุด
3. สํารวจความตองการของตลาด ชุมชนและประเทศ วามีความตองการศึกษาตอดาน
ใดบาง เพื่อจะไดจัดหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี
4. พัฒนาหลักสูตรใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด
5. พัฒนาหลักสูตรใหบูรณาการระหวางภาควิชา คณะ และระหวางมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน การเสนอหลักสูตรการบริหารจัดการฟารม เปนหลักสูตรรวมระหวาง
ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว และคณะบริหารธุรกิจ (กําลังเสนอเปนหลักสูตรใหม)
6. พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท เอก ในลักษณะ Sandwich Program และในระดับ
ปริญญาตรีในลักษณะ Double Degree Program กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
7. สรางหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีเพียงหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร
และกําลังดําเนินการในหลักสูตรประกาศนียบัตร และปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน
8.จัดหลักสูตรใหมีความหลากหลายและยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน
เชน หลักสูตรปริญญาโทสาขาเดียวกัน
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9. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความกาวหนาในสายงาน ทั้งในรูปแบบของการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ การฝกอบรมในสยายงาน เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. สงเสริมใหฟารมตาง ๆ ของคณะมีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยการนํา
ระบบบัญชีฟารมมาใช
11. ดําเนินการประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานและตอเนื่อง
การเงินและงบประมาณ
เปาหมาย
1.
2.
3.
4.

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับแผนงาน โครงการ ตามนโยบายของคณะ
มีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว
ดําเนินการตามแผนตาง ๆ ใหสะดวก คลองตัว รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
สนับสนุนใหภาควิชาตาง ๆ หารายไดเพิ่มขึ้น

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับภาระงาน
2. การบริหารจัดการงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดใหเปน
แบบรวมศูนยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใน 3 ป โดยใหมีการเตรียมความพรอมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเริ่มจัดทํางบประมาณในรูปแบบรวมศูนยระดับคณะในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เปนตนไป
3.มีการประเมินผลการใชงบประมาณทุกแผน ทุกป เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุง
การบริหารงบประมาณ
4.นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรายงานผลทางการเงินในลักษณะ Intranet เพื่อ
ใชในการบริหารจัดการดานการเงินใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงที ตรวจสอบไดงาย
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ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร ค ณ ะ ผ ลิ ต ก ร ร ม กา ร เ ก ษ ต ร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ
รองคณบดีฝายบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน
รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

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

รองศาสตราจารย ดร.บุญสม วราเอกศิริ
หัวหนาภาควิชาสงเสริมการเกษตร

รองศาสตราจารย.ประวิตร พุทธานนท

หัวหนาภาควิชาพืชไร

รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช
หัวหนาภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม

ผูชวยศาสตราจารย นพดล จรัสสัมฤทธิ์
หัวหนาภาควิชาพืชสวน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ศิริจรจารุ
หัวหนาภาควิชาอารักขาพืช
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โครงสรางการบริหารงานคณะผลิตกรรมการเกษตร

คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดี

* รองคณบดีฝายบริหาร

คณะกรรมการประจําคณะ
เลขานุการ

* หัวหนางานบริหารและธุรการ

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสํานักงาน

* หัวหนาภาควิชาพืชไร

* รองคณบดีฝายวิชาการและ * หัวหนางานคลังและพัสดุ
* หัวหนาภาควิชาทรัพยากรดิน
มาตรฐานการศึกษา
* หัวหนางานบริการการศึกษา
และสิ่งแวดลอม
* รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
* หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย * หัวหนาภาควิชาอารักขาพืช
และกิจการพิเศษ
* หัวหนางานนโยบาย แผน * หัวหนาภาควิชาพืชสวน
* รองคณบดีฝายยุทธศาสตร
และประกันคุณภาพ
* หัวหนาภาควิชาสงเสริม
และวิเทศสัมพันธ
การเกษตร
* รองคณบดีฝายวิจัยและ
* สํานักงานกิจการพิเศษ
บริการวิชาการ
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การแบงสวนราชการคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร

ภาควิชา

สํ านักงานเลขานุการ

ภาควิชาพืชไร่

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

สํ านักงานกิจการพิเศษ
โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสูไพร
่
ริ

ภาควิชาพืชสวน

งานคลังและพั สดุ

ภาควิชาอารักขาพืช

งานบริ หารและธุรการ

ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์

งานบริ การวิชาการและวิจ ั ย
งานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา

โครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแต่ง

.อมก๋ อย

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย
มูลนิธิศูนย์ ฝึกอบรมเกษตรกรรมและ

อาชีพ อ.จุน จ.พะเยา
ภาควิชาส่งเสริ มการเกษตร

หลักสูตร MJU SLUSE

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
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การแบงโครงสรางการบริหารงานภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร
สํานักงานเลขานุการ แบงการทํางานออกเปน 5 งานไดแก งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และ งาน
บริการวิชาการและวิจัย

21
23

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช
ศีตะโกเศศ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล
ผูชวยศาสตราจารย ขยัน
สุวรรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ

6. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ
8. รองศาสตราจารย ดร.บุญสม
9. รองศาสตราจารย ประวิตร
10. รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ
11. ผูชวยศาสตราจารยนพดล
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี
13. ผูชวยศาสตราจารยฉันทนา
14. อาจารย ดร.วีรศักดิ์
15. ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิภัทร
16. อาจารย ดร.จีราภรณ
17. อาจารยศุภิสรา

สุทธิกุลบุตร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
วราเอกศิริ
หัวหนาภาควิชาสงเสริมการเกษตร
พุทธานนท
หัวหนาภาควิชาพืชไร
ตันโช
หัวหนาภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
จรัสสัมฤทธิ์ หัวหนาภาควิชาพืชสวน
ศิริจรจารุ
หัวหนาภาควิชาอารักขาพืช
วิชรัตน
ตัวแทนภาควิชาพืชสวน
ปรกติ
ตัวแทนภาควิชาสงเสริมการเกษตร.
เจียมพิริยะกุล ตัวแทนภาควิชาอารักขาพืช
อินทสาร
ตัวแทนภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
สิงหบํารุง
ตัวแทนภาควิชาพืชไร

ผลการดําเนินงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

25

จํานวนบุคลากรทั้งหมด สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประจําป 2553
หนวยงาน

ภาควิชาทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดลอม
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสงเสริม
การเกษตร
ภาควิชาอารักขาพืช
สํานักงานกิจการพิเศษ
สํานักงานเลขานุการ
รวม

ขาราชการ

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชการ
เงินรายได

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว
เงิน
รายได

รวม

6

6

0

2

1

0

15

14
18

4
8

0
1

3
1

5
12

0
2

26
42

5

3

0

0

1

0

9

10
0
10
63

3
5
7
36

0
0
0
1

0
5
4
15

1
0
5
25

1
5
2
10

15
15
28
150

แผนภูม ิ แสดงอั ตรากําลั งบุคลากรจําแนกตามประเภท

63

150

36
10

ข ้ าราชการ

25

1
15

พนักงานมหาวิ ทยาลัย

พนักงานมหาวิ ทยาลัย เงิ นรายได ้ พนักงานราชการ
ลูกจ ้ างประจํา

ลูกจ ้ างชัวคร าวเ งิ น
ร ายไ ด้

รวม
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
หนวยงาน

จํานวนคน
รศ.

1. ภาควิชาพืชสวน
- พืชสวนประดับ
- พืชผัก
- ไมผล
2. ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
3. ภาควิชาพืชไร
4. ภาควิชาอารักขาพืช
5. ภาควิชาสงเสริมการเกษตร

20

รวม

7
5
8

ตําแหนง
ผศ.
อาจารย

8
15
10
6

0
1
1
2
4
1
2

2
4
5
1
4
6
1

5
0
2
5
7
3
3

59

11

23

25

แผนภู ม ิ จํานวนสายวิ ชาการ
20
20
15

11

10

10
5
0

15

2 2

4

4
1

2

รศ.

1

7

6

5

6

3 3

1

ผศ.

8

7

อาจารย์

รวม

พื ชสวน

ทรั พยากรดิ นและสิงแวดล้ อม

3. พื ชไร่
ส่ งเสริมการเกษตร

อารั กขาพื ช

27
จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา
หนวยงาน
1. ภาควิชาพืชสวน
- พืชสวนประดับ
- พืชผัก
- ไมผล
2. ภาควิชาทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดลอม
3. ภาควิชาพืชไร
4. ภาควิชาอารักขาพืช
5. ภาควิชาสงเสริมการเกษตร
รวม

จํานวนคน

8

วุฒิการศึกษา
โท
เอก
6
14
2
5
2
3
3
5
2
6

15
10
6
59

10
3
1
(22)

20
7
5
8

5
7
5
(37)

แผนภูม ิ แสดงจํา นวนบุคลากรสายวิชาการ
59

1. ภาควิ ชาพื ชสวน

60
50

2. ภาควิ ชาทรั พยากรดิ น
และสิงแว ดล้ อม

37
40

3. ภาควิ ชาพื ชไร่

30

22

20
10

10
6

0

2

4. ภาควิ ชาอารั กขาพื ช

14
3

6575

5. ภาควิ ชาส่งเสริม
การเกษตร

1

ป.โท

ป.เอก

รวม

รวม
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
หนวยงาน
ภาควิชาทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดลอม
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสงเสริม
การเกษตร
ภาควิชาอารักขาพืช
สํานักงานกิจการพิเศษ
สํานักงานเลขานุการ
รวม

ลูกจาง
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน ลูกจาง ชั่วคราว
ขาราชการ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชการ ประจํา
เงิน
เงินรายได
รายได

รวม

2

2

0

2

1

0

7

1
2

2
4

0
1

3
1

5
12

0
2

11
22

1

1

0

0

1

0

3

1
0
10
17

2
5
7
23

0
0
0
1

0
5
4
15

1
0
5
25

1
5
2
10

5
15
28
91

จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ ป 2553

หนวยงาน
1. ภาควิชาพืชสวน สาขาไมผล
นายวินัย วิริอะลงกรณ
2. ภาควิชาพืชไร
น.ส.ธิดารัตน จันทรา
3. สํานักงานเลขานุการ
(งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา)
นายกอบลาภ อารีศรีสม
รวม

จํานวน
1

ระดับ
ปริญญาเอก

1

ปริญญาเอก

1

ปริญญาเอก

3
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ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ระดับปริญญาตรี มีจํานวนหลักสูตร 7 หลักสูตร ซึ่งไดแก
1.1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช
วิชาเอก โรคพืชวิทยา และ วิชาเอกกีฏวิทยา
1.2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร
1.3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
1.4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)
สาขาวิชาพืชสวน
วิชาเอกพืชสวนประดับ วิชาเอก พืชผัก และ วิชาเอกไมผล
1.5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรเคมี
1.6. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตร
1.7. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานทดแทน
2. หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
2.1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
วิชาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม
และ วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท

2.2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร
วิชาเอกพืชไร และวิชาเอก เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
2.3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน
2.4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร
2.5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน
3. ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
3.1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร
3.2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
วิชาเอกสงเสริมและพัฒนาการเกษตร วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดลอม
และ วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท
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การเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรระหวางป 2552 และ ป 2553
หลักสูตร
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับประกาศนียบัตร
3. ระดับปริญญาโท
4. ระดับปริญญาเอก
รวม

ป 2552
7
1
6
2
16

ป 2553
7
6
2
15

16
14

16
15

12
10
8
6

7

4
2
0

ระดับปริญญาตรี

7

6
1

6
0

2

2
ปี 2552
ระดับประกาศนี ย บัตร

ปี 2553
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

รวม

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรระหวางป 2552 และ ป 2553
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ดานอาคารสถานที่
คณะผลิตกรรมการเกษตรมีอาคารสถานที่ ดังนี้
(1) อาคารที่ทําการคณะฯ (อาคารรัตนโกสินทร 200 ป) พื้นที่ 1,430 ตร.ม. 2 ชั้น 1 อาคาร
(2) ภาควิชาพืชไร
- อาคารเพิ่มพูล ชั้น 2
- อาคารปฏิบัติการทางพืช พื้นที่ 885 ตร.ม.
1 อาคาร
- อาคารปฏิบัติการคัดและเก็บเมล็ดพันธ 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
- ศูนยสาธิตพลังงานธรรมชาติ
1 ไร
(3) ภาควิชาพืชสวน
- อาคารเพิ่มพูล ชั้น 3
- อาคารปฏิบัติการเนื้อเยื่อ พื้นที่ 1,033 ตร.ม. 2 ชั้น 1 อาคาร
- อาคาร 77 หมวดกลวยไม พื้นที่ 224 ตร.ม. 1 ชั้น
1 อาคาร
- อาคารปฏิบัติการพืชผัก พื้นที่ 372 ตร.ม. 1 ชั้น
1 อาคาร
- อาคารเห็ด พื้นที่ 53 ตร.ม. 1 ชั้น
1 อาคาร

- อาคารปฏิบัติการสาขาไมผล พื้นที่ 400 ตร.ม. 1 ชั้น 1 อาคาร
- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธฯ พื้นที่ 570 ตร.ม. 1 ชั้น 1 อาคาร
- โรงเรือนบรรจุและนึ่งเห็ด พื้นที่ 72 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนเก็บวัสดุหมวดกลวยไม พื้นที่ 12 ตร.ม. 1 ชั้น 1 หลัง
- โรงเรือนเลี้ยงกลวยไม พื้นที่ 1,512 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนไมดอกไมประดับ พื้นที่ 150 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนไมประดับในรม พื้นที่ 120 ตร.ม. 1 ชัน้
1 หลัง
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- โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธุไมดอกไมประดับ พื้นที่ 120 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนเก็บวัสดุ พื้นที่ 200 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนจัดทําปุยหมัก พื้นที่ 128 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนปลูกพืชในมุง พื้นที่ 189 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนเพาะเห็ด พื้นที่ 48 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- โรงเรือนอนุบาลกลาไมผล พื้นที่ 114 ตร.ม. 1 ชั้น
1 หลัง
- ฟารมและไรฝกนักศึกษา
- สาขาพืชสวนประดับ
จํานวน 20 ไร
- สาขาพืชผัก
จํานวน 20 ไร
- สาขาไมผล
จํานวน 35 ไร
(4) ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
- อาคารปฏิบัติการดินและปุย พื้นที่ 800 ตร.ม. 2 ชั้น
1 อาคาร
- อาคารเรียนและปฏิบัติการทางปฐีพวิทยาฯ 4,000 ตร.ม. 4 ชั้น 1 อาคาร
- โรงเรือน พื้นที่ 160 ตร.ม.
1 หลัง
(5) ภาควิชาอารักขาพืช
- อาคารเพิ่มพูล ชั้น 4
- อาคารปฏิบัติการกําจรบุญแปง พื้นที่ 360 ตร.ม. 2 ชั้น
1 อาคาร
- อาคารศูนยกลวยไมฯ (ขอใชพื้นที่บางสวน) พื้นที่ 240 ตร.ม. 1 อาคาร
- อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ (ขอใชพื้นที่บางสวน) พื้นที่ 330 ตร.ม. 1 อาคาร
- โรงบรรจุและนึ่งกอนเห็ด พื้นที่ 72 ตร.ม.
1 หลัง
- แปลงทดลองหมอนไหม
10 ไร
- ไรฝกนักศึกษา
5 ไร

(6) ภาควิชาสงเสริมการเกษตร
- อาคารประเสริฐ ณ นคร ชั้น 5
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ดานนักศึกษา
ระดับปริญญา

จํานวนนักศึกษา
ป 2552
ป 2553
432
440
1,707
2,046
1
222
269
17
16

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
ระดับประกาศนียบัตร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น

2,379

2,771

แผนภูม ิ เปร ี ย บเท ี ยบจํา นวนน ั กศ ึ ก ษา 2552
ปี
และ ปี 2553
2,771

2,379

3000
2500
2000

2,046

1,707

จํา นวน 1500
1000

432

222
1

500
0

440

269

17

0

ปี 2552

16

ปี 2553

ระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูต ร 2 ปี

ระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สูต ร 4 ปี

ระดับ ประกาศน ี ย บัต ร

ระดับ ปริญ ญาโท

ระดับ ปริญ ญาเอก

รวม

34
คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมีการมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเปน
ประจําทุกป ในป 2553 ไดดําเนินการแจกทุนจํานวนทั้งหมด 95 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ รองคณบดีฝายวิชาการมาตรฐานการศึกษา
เปนประธานในการมอบทุนการศึกษา จากเงินคาบํารุงการศึกษาพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ จํานวน ๙๕
ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
ณ หอง ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม คณะผลิตกรรมการเกษตร
เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

35

ดานงานวิจัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีนโยบายที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากร
ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมีการทํางานวิจัย และแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ดานการเกษตร และสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ ซึ่งในปงบประมาณ 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดรับทุนอุดหนุน
งานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เปนเงิน 5,203,070 บาท จํานวน 26 โครงการ และแหลงทุนภายใน
เปนเงิน 3,095,000 บาท จํานวน 19 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 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

12,015,660

8,298,070

รวม

36

งานวิจัยภายนอก ประจําป 2553
จํานวน 26 โครงการ เปนจํานวนเงิน 5,203,070 บาท
ลําดับ
1
2

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553
10/2548 /09/2549

3

01/10/2552 30/03/2553

4

01/10/2552 30/09/2553
01/10/2552 30/09/2553
01/10/2552 30/09/253
01/10/2552 -

5
6
7

รายละเอียด
จํานวนเงิน
โครงการวิจัยชาน้ํามัน
333,000
( 6 ป 2549-2554
การผลิตและทดสอบธาตุอาหาร 338,500
รองอินทรียและจุลอินทรีย
เชิงเดี่ยวที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช
อินทรียในพื้นที่โครงการหลวง
การประยุกตใชระบบเก็บขอมูล
499,925
เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมตอการออกดอก
และตัดผลของลําไยนอกฤดูของ
ไทย
การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศ
509,200
และคะนาฮองกง
การปรับปรุงพันธุผักกาดหอม
387,900
และถั่วแขก
การทดสอบพันธุกะหลําปลีนอก 160,100
ฤดูกาล
การขยายพันธุขาวไรสายพันธุที่
79,000.

แหลงเงิน
เกษตร
มูลนิธิ
โครงการหลวง

ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.สัณห
ละอองศรี
รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

Nectec

ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกิจ

มูลนิธิ
โครงการหลวง
มูลนิธิ
โครงการหลวง
มูลนิธิ
โครงการหลวง
มูลนิธิ

รศ.นิพนธ
ไชยมงคล
ผศ.ฉันทนา
วิชรัตน
ผศ.ดร.ประสิทธิ์
โนรี
รศ.อาคม

30/09/2553
8

01/10/2552 30/09/2553

มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อใชในการ
สงเสริมใหแกเกษตรกร
ศักยภาพใหผลผลิตของงาหอม
บนพื้นที่สูง

144,000

โครงการหลวง

กาญจนประโชติ

มูลนิธิ
โครงการหลวง

รศ.อาคม
กาญจนประโชติ

แหลงเงิน
มูลนิธิ
โครงการหลวง

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.สุธาสินี
มณีทอน

มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ

มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ

มูลนิธิ
โครงการหลวง

อ.ดร.สุรียว ัลย
เมฆกมล

สวทช. รวมกับ
บริษัท แอด
วานซ คอนซัล
แตนท ออฟ
เทคโนโลยี
จํากัด

ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง

37
ลําดับ

9

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553

10

01/10/2552 30/09/255

11

01/10/2252 30/09/2553

12

01/10/2552 30/09/2553

13

01/10/2552 30/09/2553

14

15/10/2551 19/04/2553

รายละเอียด
จํานวนเงิน
การประเมินอุณหภูมิที่มผี ลตอ
55,000
การลบลางการพักตัวของตนพีช
ในประเทศไทย
การประเมินความตานทานโรค
356,300
และการควบคุมโรคสําคัญของ
มะเขือเทศผลโต
การเสริมสรางประสิทธิภาพการ 356,300
ดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตในเขตพื้นที่โครงการ
หลวง
การศึกษาศักยภาพการปรับตัว 550,000
การเจริญเติบโตการใหผลผลิต
ของพันธุสบุดําบนพื้นที่ปลูกพืช
มูลนิธิโครงการหลวงที่มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลที่แตกตาง
กัน
การประเมินความตานทานโรค
356,300
และการควบคุมโรคสําคัญของ
มะเขือเทศผลโต
การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจาก
145,000
มูลสุกรที่ผานการบําบัดจาก
ระบบบําบัดแบบไรอากาศ

38
ลําดับ

15

วันเดือนป
01/05/2553 30/09/2553

รายละเอียด
จํานวนเงิน
ผลของปุยชีวภาพกลูมาลีน75,000
สารสัมพันธโปรตีนในดินจาก
เชื้อราไมโครไรซาตอการ
ปรับปรุงดินของระบบการ
ปลูกพืชอินทรีย
Effect of biofertilizer as
glomalin-related soil protein
from arbuscular mycorrhizal
fungi improved soil fertility
for wetland rice organic
farming
การถายทอดเทคโนโลยีการ
100,000
เลี้ยงหมูหลุมสูชุมชนปกาเก
อญอเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจชุมชน

16

1/07/2553 30/06/2554

17

01/03/2553 28/02/2554

การศึกษาแนวทางการใชปุย
อยางมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสมสายน้ําผึ้ง

100,000

18

01/10/2552 30/09/2553

การถายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงหมูหลุมสูชุมชนปกาเก
อญอเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจชุมชน

100,000

39

แหลงเงิน
สวทช

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง

ทุนอุดหนุน
ผศ.ดร.พหล
การวิจัย
ศักดิ์คะทัศน
ประจําป
งบประมาณ
2553 ภายใต
โครงการวิจัย
และถายทอด
เทคโนโลยีสู
ชุมชนฐานราก
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน
บริษัท ไทยเซ ผศ.นพดล จรัส
นทรัลเคมี
สัมฤทธิ์
จํากัด
(มหาชน)
เครือขาย
ผศ.ดร.พหล ศักดิ์
บริหารการ
คะทัศน
วิจัยภาคเหนือ
ตอนบน

ลําดับ

19

20

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553

รายละเอียด
งานวิจัยการติดตาม
สถานการณศัตรูธรรมชาติ
ของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ( 3 ป ตอเนื่อง
51 - 52 เงินรวม 148,640
บาท )

จํานวนเงิน
49,546

01/10/2552 30/09/2553

งานวิจัยการใชประโยชน
จากศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมแมลงและไรศัตรูสม
บนที่สูงภายใตแผนงานการ
จัดการศัตรูพืชแบบบูรณา
การ ( 3 ป ตอเนื่อง 51 53 เงินรวม 440,000
บาท )

146,666

แหลงเงิน
เงินงบประมาณ
จากศูนยวัย
ควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย
แหงชาติ
ภาคเหนือ
ตอนบนม.แมโจ
และสํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัย แหงชาติ
เงินงบประมาณ
จากศูนยวัย
ควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย
แหงชาติ
ภาคเหนือ
ตอนบน
ม.
แมโจ และ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด

รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด

40
ลําดับ

21

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553

รายละเอียด
งานวิจัยการใชศัตรู
ธรรมชาติในระบบการ
จัดการศัตรูพืชของการ

จํานวนเงิน
73,333

แหลงเงิน
เงินงบประมาณ
จากศูนยวิจัย
ควบคุมศัตรูพืช

ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.
ชาญณรงค
ดวงสอาด

ปลูกพื๙ผักในโรงเรือน ( 3
ป ตอเนื่อง 51 - 53 วงเงิน
รวม 220,000 )

22

01/10/2552 30/09/2553

23

01/10/2552 30/09/2553

24

01/10/2552 30/09/2553

25

01/10/2552 30/09/2553

งานวิจัย เรื่องโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเชื้อ
Phytoptora
งานวิจัยเรื่องโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเชื้อ
Phytopthora
งานวิจัย เรื่องโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเชื้อ
Phytopthora
งานวิจัย เรื่องโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเชื้อ
Phytopthora

86,400

โดยชีวอินทรีย
แหงชาติ
ภาคเหนือตอนบน
ม.แมโจ และ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ฉันทนา
วิชรัตน

57,600

มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ดร.
วรวรรณ
ชาลีพรหม

57,600

มูลนิธิโครงการ
หลวง

อ.ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

43,200

มูลนิธิโครงการ
หลวง

ผศ.ดร.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

41
ลําดับ

26

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553

รายละเอียด
งานวิจัย เรื่องโครงการ
ปรับปรุงพันธพริกตานทาน
ตอโรคเหี่ยว เนื่องจากเชื้อ
Phytopthora

รวม 26 โครงการ

จํานวนเงิน
43,200

แหลงเงิน
มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.
วิลาวรรณ
ศิริพูนวิวัฒน

5,203,070 บาท

42

โครงการงานวิจัยภายใน ประจําป 2553
จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ 3,095,000 บาท
ลําดับที่
1
2

3

รหัสโครงการ
รายละเอียด
มจ.1-53-007 การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุถั่ว
เหลืองฝกสดที่มีกลิ่นหอมของไทย
มจ.1-53-016 การปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุขาว
มาตรฐานโดยวิธีการกอกลายพันธุดวยลํา
อนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง
มจ.1-53-020 การศึกษาการใชปุยอินทรียและการควบคุมสตรู

จํานวนเงิน
330,000
300,000

220,000

ผูรับผิดชอบ
ผศ.เรืองชัย จูวัฒน
สําราญ
รศ.ประวิตร
พุทธานนท
ผศ.ดร.ประพันธ

4

มจ.1-53-024

5

มจ.1-53-027

6

มจ.1-53-035

7

มจ.1-53-036

8

มจ.1-53-049

9

มจ.1-53-050

10

มจ.1-53-051

11

มจ.1-53-058

12

มจ.1-53-066

พืชโดยวิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย
ปจจัยที่มีผลกระทบตออายุการเก็บเกี่ยวของการ
เพิ่มปริมาณน้ํามันในเมล็ดสบูดํา
การพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาชุมชนของ
ผูนําชุมชน ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
ผลกระทบการเปดใหบริการรานเกมสที่ตั้งอยู
รอบมหาวิทยาลัยแมโจ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนขององคกรชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาคําแนะนําการใชปุยเคมีสําหรับมัน
ฝรั่งตามผลการวิเคราะหดินโดยเกษตรกรมีสวน
รวม
การทําลายการพักตัวของเมล็ด ถั่วลิสงพันธุใหม
3 พันธุ
การปรับปรุงพันธุฟาแลนอปซิสโดยการผสมขาม
สกุล
การขยายพันธุกะเรกะรอนอินทนนทและนําคืนสู
ธรรมชาติ
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห Permanganate
Oxidizable Carbon เพื่อใชนากรวัดปริมาณ
อินทรียวัตถุในการประเมินความอุดมสมบูรณ
ของดิน

120,000
80,000

โอสถาพันธุ
ผศ.ดร.ชัชวิจก
ถนอมถิ่น
อ.ดร.จักรพงษ พวง
งามชื่น

150,000

รศ.นคเรศ รังควัต

190,000

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์
คะทัศน

285,000

ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

200,000

รศ.ดร.ศิริพร พงศ
ศุภสมิทธิ์
ผศ.ดร.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์ศรี
ผศ.ดร.สถิต วิมล

217,000
260,000
130,000

ผศ.ศุภธิดา
ทอง

อ่ํา
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ลําดับที่
13

วันเดือนป
01/10/2552 30/09/2553

14

01/05/2553 31/05/2554

15

01/05/2553 31/05/2554

รายละเอียด
งานวิจัย เรื่องการศึกษาชนิดและปริมาณของ
วัชพืชในนาขาว
Study on species and quantites of weed in
paddy field.
งานวิจัย เรื่องการคัดเลือกเชื้อรา
Trichoderma spp.เพื่อการควบคุมเชื้อรา
Phthium sp. สาเหตุ โรคเนาคอดินของมะเขือ
เทศ
งานวิจัย เรื่อง การจําแนกแฮพไทปปของไมโต
คอนเดรีย ( Mitochondria haptotype ) ของ
เชื้อรา Phytopthora infestans สาเหตุโรคใบ

แหลงเงิน
เงินอุดหนุน
วิจัยป 2552

จํานวนเงิน
30,000

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.ชัชวิจก
ถนอมถิ่น

เงินอุดหนุน
วิจัยป 53

10,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

เงินอุดหนุน
วิจัยป 53

10,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

16

01/05/2553 31/05/2554

17

01/05/2553 31/05/2554

18

01/05/2553 31/05/2554

19

01/05/2553 30/04/2554

ไหมของมันฝรั่งไอโซเลทตางๆ ที่พบใน
ประเทศไทยโดยวิธี PCR
งานวิจัย เรื่องการศึกษาการถายทอดไวรัส
ผานทางหัวมันฝรั่ง ( เงินอุดหนุนวิจัย 10,000
บาท )
งานวิจัย เรื่องการศึกษาความแปรปรวนใน
ความสามารถในการติดเชื้อและความรุนแรง
ในการกอใหเกิดโรคของเชื้อรา Phytopthora
infestans ในไอโซเลทตางๆ ที่พบในเขต
ภาคเหนือบนมันฝรั่งและมะเขือเทศ
งานวิจัย เรื่องการศึกษาความแปรปรวนใน
ความสามารถในการติดเชื้อและความรุนแรง
ในการกอใหเกิดโรคของเชื้อรา Phytophthora
infestans ในไอโซเลทตางๆ ที่พบในเขต
ภาคเหนือบนมันฝรั่งและมะเขือเทศ
งานวิจัย เรื่องการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอ
ไทปบน nDNA ของรา Phytophthora
infestans สาเหตุโรคใบไหม ( late blight )
ของมันฝรั่งที่พบในประเทศไทย

รวม

เงินอุดหนุน
วิจัยป 53

10,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

เงินอุดหนุน
วิจัยป 53

10,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

เงินอุดหนุน
วิจัยป 53

10,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

เงินอุดหนุน
วิจัยป

533,000

อ.ดร.พิภัทร
เจียมพิริยะกุล

3,095,000 บาท
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นําเสนอผลงานวิจัย ป 2553
ลําดับ
วันเดือนป
1
07-01-2553

2

3

01-08-2553

01-08-2553

รายละเอียด
การประเมินโรคเหี่ยวเขียวและโรค
ไวรัสในมะเขือเทศสายพันธุตางๆ
(ดูงานวิจัย)
Certain Nutrients Leached under
Lychee Cultivation of Northern
Thai Highland's Acrisol Soil

Influence of land use system on
soil resources in northern
Thailand

สถานที่
โดย
ประชุมวิชาการการวิจัยและ อาจารย
ดร.
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
สุรียว ัลย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
เมฆกมล
โครงการหลวง
In 19th World Congress of
อ.ดร.จีราภรณ
Soil Science,Soil Solutions
อินทสาร
for a Changing World 1-6
August 2010 Brisbane,
Australia. Published on
CDROM
In 19th World Congress of
อ.ดร.จีราภรณ
Soil Science,Soil Solutions
อินทสาร
for a Changing World 1-6

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

August 2010 Brisbane,
Australia. Published on
CDROM
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

45
ลําดับ
วันเดือนป
5
26-05-2553

6

26-05-2553

7

27-08-2553

8

01-08-2553

รายละเอียด
งานประชุมทางวิชาการประจําป 2553
เรื่อง ความสัมพันธระหวางคารบอนที่ถูก
ออกซิไดสดวยเพอรแมงกาเนตและ
อินทรียคารบอนทั้งหมดในดินชนิดตาง ๆ
(Relationships between Permanaganate
Oxidizable Carbon and Total Organic
Carbon in Various Soils [ภาคโปสเตอร] ดูงานวิจัย
ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
ของดินและฟอสฟอรัสซอรพชันไฮโซเท
อรม [ภาคโปสเตอร] - ดูงานวิจัย
The Case of Mae Faek Sub-district,
Sansai District, Chiang Mai Province
[บรรยาย] - ดูงานวิจัย

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

สถานที่
ศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ
สํานักวิจัยฯ

โดย
ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง

ศูนยการศึกษาและ
ผศ.ศุภธิดา
ฝกอบรมนานาชาติ
อ่ําทอง
สํานักวิจัยฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
อาจารย ดร.
จอมเกลาเจาคุณทหาร สายสกุล
ลาดกระบัง คณะครุ
ฟองมูล
ศาสตรอุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ
19 th World Congress of ผศ. ศุภธิดา
Soil Science to be held
อ่ําทอง
in Bribane, Australia, 1

9

26-05-2553

secondary forest [ภาคโปสเตอร] - ดู
งานวิจัย
งานประชุมทางวิชาการประจําป 2553
เรื่อง ความสัมพันธระหวางกลูมาลินและ
อินทรียคารบอนกันเสถียรภาพเม็ดดินภาย
ใตการใชที่ดินแบบตาง ๆ ในภาคเหนือของ
ไทย [ภาคบรรยาย] - ดูงานวิจัย

to 6 August 2010
ศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ
สํานักวิจัยฯ

ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง

สถานที่
การประชุมวิชาการการ
ถายเทพลังงาน ความรอน
และมวลในอุปกรณดาน
ความรอน (ครั้งที่ 9). ณ
โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท
แอนด สปา อ.ปรานบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ วันที่ 11 12 มีนาคม 2553

โดย
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

46
ลําดับ
10

11
12

วันเดือนป

รายละเอียด
การประเมินศักยภาพพลังงานลม
เฉพาะแหลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
(Potential Evaluation of Wind Energy
Micrositing in Upper Northern
Region)

Effect of cholrate on nitrification in
longan plantation soil
Effect of land use system on soil
resources in northern Thailand

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

อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร

47

ผลงานวิจัย – บทความทางวิชาการ /ตีพิมพ
ลําดับ
เรื่อง
1
Certain Nutrients Leached under Lychee
Cultivation of Northern Thai Highland's
Acrisol Soil
2
3

4

5

6

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

Effect of cholrate on nitrification in longan
plantation soil
Effect of land use system on soil
Internation Symposium Sustainable
resources in northern Thailand
Land Use and Rural Devopment in
Mountinous Regions of Southeast
Asia 21-23 July 2010,Hanoi,
Vietnam
Influence of land use system on soil
In 19th World Congress of Soil
resources in northern Thailand
Science,Soil Solutions for a Changing
World 1-6 August 2010 Brisbane,
Australia. Published on CDROM
Participatory Action by the Community in In 19th World Congress of Soil
Sustainable Land use Management for Science,Soil Solutions for a Changing
Agricultural system on the Ban Eang
World 1-6 August 2010 Brisbane,
watershed Saluang Sub District
Australia. Published on CDROM
Maeteang District, Chiang Mai
Province,Thailand
POPULATION CHANGE OF THE ELDERLY DRLE2010 The 8th International
FOR THE MANGEMENT OF
Conference on Developing Rial-Life
AGRICULTURAL LABOR FORCE: THE
Learning Experiences: Innovation

โดย
อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร

นายปฏิพล อิ่นคํา
อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร

อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร

อ.ดร.จักรพงษ
ไชยวงศ

อ.ดร.สายสกุล
ฟองมูล

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

and Technology Eduction 27 August
2010 Page 43-47

48
ลําดับ
เรื่อง
7
การประเมินโรคเหี่ยวเขียวและโรคไวรัสใน
มะเขือเทศสายพันธุตางๆ

8

9

10

11

12

รายละเอียด
การประชุมวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศ
ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม 7-8
มกราคม 2553
การประเมินศักยภาพพลังงานลมเฉพาะ
การประชุมวิชาการการถายเท
แหลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พลังงาน ความรอนและมวลใน
(Potential Evaluation of Wind Energy
อุปกรณดานความรอน (ครั้งที่ 9). ณ
Micrositing in Upper Northern Region)
โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท แอนด สปา
อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 11
-12 มีนาคม 2553
การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปจจัยที่มีผลตตอ ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48
ความสําเร็จอยางยั่งยืนของุรกิจสปาและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเลมที่ 11
นวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม สาขาเศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ
ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ
การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ วารสารวนศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 29
Factors Affection People's Participation in ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน
2553
Natural Resource Conservation สมรรถนะเครื่องยนตดเี ซลกําเนิดไฟฟา
การประชุมวิชาการประจําป 2553
เมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน
มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 26-27
พฤษภาคม 2553
อิทธิพลของอัตราสวน A/F ตอ
การประชุมวิชาการการถายเท
ประสิทธิภาพระบบผลิตโปรดิวเซอรแกส พลังงาน ความรอนและมวลใน
Effect of A/F Ratio on Efficiency of
อุปกรณดานความรอน (ครั้งที่ 9). ณ
Producer Gas System
โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท แอนด สปา
อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 11
-12 มีนาคม 2553

โดย
อ. ดร.สุรียวัลย
เมฆกมล

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

49
ลําดับ
เรื่อง
13
SSR-based and grain yield-based
diversity of hybrid maize in Thailand

14

การตรวจสอบความถูกตองเชิงโครงสราง
ของเครื่องมือการวิเคราะหปจจัย

15

การตรวจสอบความถูกตองเชิงโครงสราง
ของเครื่องมือดวยการวิเคราะหปจจัย

16

การอนุรักษโคขาวลําพูน บานไรปาคา หมู
ที่ 13 ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน
การอนุรักษโคขาวลําพูน บานไรปาคา หมู
ที่ 13 ต.ทาตุม อ.ปาซาง จ.ลําพูน

17

18

ประวัติวิชาสถิติ
The History of statistics -

19

ภูมิปญญาทองถิ่นแหลงทรัพยสินทาง
ปญญา อีกความหวังของการพัฒนา
ประเทศ

รายละเอียด
Web of science Source:FIELD CROPS
RESEARCH Volume:108 Issue:2
Pages:157-162 Published: AUG 23
2008
วารสารแมโจปริทัศนปที่ 11 ฉบับที่ 3
ประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
2553 หนา 42-45
ตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสาร
แมโจปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 3
ประจําเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
2553 หนา 42-45
วารสารแมโจปริทัศนปที่ 11 ฉบับที่ 3
ประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
2553 หนา 18-21
ตีพิมพในวารสารแมโจปริทัศน ปที่ 11
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2553 หนา 18 - 21
ตีพิมพในวารสารแมโจปริทัศน ปที่ 9
ฉบับที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคมสิงหาคม 2551
วารสารเกษตรปที่ 26 ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ 2553 คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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โดย
รศ. ประวิตร
พุทธานนท

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน
ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน

ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน
ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน
ผศ. ดร. พหล
ศักดิ์คะทัศน
อ.ดร. จักรพงษ
พวงงามชื่น

ดานบริการวิชาการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจัดใหมีการบริการวิชาการแกสังคมในดาน
ตาง ๆ เชน การจัดฝกอบรม การจัดฐานเรียนรูทางดานการเกษตร การจัดสัมมนาทางวิชาการ เปน
กรรมการ ที่ปรึกษา เปนผูทรงคุณวุฒิใหกับหนวยงานภายนอก วิทยากรบรรยาย การเผยแพรความรู
การออกรายการวิทยุ ฯลฯ เปนตน

1. ฐานเรียนรูกลวยไมไทย
2. ฐานเรียนรูตนแบบการ
กําจัดขยะอินทรียโดยใช
ไสเดือนดิน
3. ฐานเรียนรูเห็ดแมโจ
4. ฐานเรียนรูการผลิตเห็ด

เศรษฐกิจ
5. ฐานเรียนรูผึ้งชันโรง
6. ฐานเรียนรูไมดอกไม
ประดับ
7. ฐานเรียนรูพืชผักเศรษฐกิจ
8. ฐานเรียนรูการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส (Hydroponics)
9. ฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม
10. ฐานเรียนรูค ลินิกพืช มหาวิทยาลัยแมโจสูชุมชน
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การออกรายการวิทยุ จํานวน 25 ครั้ง ดังตัวอยางตอไปนี้
* อาจารยสุภักตร ปญญา อาจารยประจําภาควิชาพืชไร
คณะผลิตกรรมการเกษตร รวมดําเนินรายการในหัวขอ “หลักสูตร
และฐานเรียนรูสมุนไพร” ในรายการวิทยุผลิตกรรมการเกษตรพบ
ชุมชน ณ สถานีวิทยุ เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ คลื่น
ความถี่ FM ๙๕.๕ Mhz
ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓

* ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร รวมจัดรายการวิทยุผลิตกรรมการ
เกษตรพบชุมชน ดําเนินรายการในหัวขอ
“โครงการคลินิกพืช” ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕ Mhz

* อาจารยและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมจัด
รายการวิทยุเพื่อเผยแพรขาวสารและงานบริการวิชาการของ
คณะผลิตกรรมการเกษตร ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ FM ๙๕.๕ Mhz เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๓

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ศิริจรจารุ รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร
และอาจารยพัชรี พรหมคช รวมจัดรายการวิทยุเพื่อ
ประชาสัมพันธ การจัดฝกอบรม “การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วเชิง
การคา” รุนที่ ๒ ดําเนินรายการโดย คุณพธู แทนนิล ทางคลื่น
ความถี่ ๙๓.๒๕ Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(สวท.เชียงใหม)
ในวันเสารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตรและ
นางสาววัชราภรณ สุขขี รวมจัดรายการวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธการฝกอบรมการเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยงและการดูแลบํารุงรักษากลวยไม ดําเนินรายการโดย
คุณ พธู แทนนิล ทางคลื่นความถี่ ๙๓.๒๕ Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.เชียงใหม
ในวันเสารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

นางสาวเขมินทรา ติ๊บปญญา งานประชาสัมพันธคณะผลิต
กรรมการเกษตร นายธนพงษ วังทองหลาง พรอมนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมจัดรายการ
วิทยุเพื่อประชาสัมพันธการแขงขันกีฬาทักษะเกษตร ณ
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM ๙๕.๕ Mhz
ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.สห ตุลพงศ อาจารยประจํา
สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวมจัดรายการวิทยุผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน
คลื่นความถี่ ๙๕.๙ Mhz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ
ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓
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5
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6
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เรื่อง/หัวขอ
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ นาย
อินสม หนอแกว รหัส 490631065
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
** ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มช.
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนกรรมการที่ปรึกษา การแตงตั้ง
กรรมการสอบไลภายนอกสาขาวิชา
การสื่อสารการตลาด ( รศ.นคเรศ
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30-08-2553

** มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ นาย
ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร รหัส
490631126 สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน
** ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
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เปนประธานกรรมการประเมิล
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มหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียน
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** มหาวิทยาลัยธนบุรี
ระดับ :ระดับชาติ
เปนกรรมการวิทยานิพนธนศป.เอก
นายปรีชา มาระกะ สาขาวิชาภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย ม.ราชภัฎเชียงใหม
** บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

ณ หองประชุมชั้น 1
ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยี
หมูบานครูภาคเหนือ

อ.ดร.จักรพงษ
พวงงามชื่น

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราช
ภัฎเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี
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paragon Bankok Royal Orchlid
Paradise 2010
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ระดับ :ระดับชาติ
การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี
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ผศ.ดร.สห
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ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ผศ.ดร.ประพันธ
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ตุ
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เปนกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
และกลั่นกรองการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป
2553 ** จังหวัดเชียงใหม
ประชุมการคัดเลือกอาจารยดีเดน
แหงชาติของประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2552
** ประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ

จังหวัดเชียงใหม

วัต

จังหวัดเชียงใหม

ผศ.พาวิน
มะโนชัย

กรุงเทพ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

56
ลําดับ
16

ว-ด-ป
4-05-2553

17

21-05-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ ผศ.ดร ประพันธ
โอสถาพันธุ เรื่องการเชื่อมโยง
ความรูในโซอุปทานการผลิต
กลวยไมในจังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
แขตกําแพงแสน
** สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน ระดับ :ระดับชาติ
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนาย
วสันต ปนะเต สาขาวิศวกรรม
พลังงาน ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มช
** สาขาวิศวกรรมพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร

สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

หองประชุมชั้น 1 อาคาร
ใหม ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

18

21-05-2553

19

13-05-2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนาย
วสันต ปนะเต สาขาวิศวกรรม
พลังงาน ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มช
** สาขาวิศวกรรมพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มช.
ระดับ :ระดับชาติ
เปนกรรมการตัดสินการประกวด
กลวยไม ในงาน อบจ.ลําพูน เกษตร
แฟร
** องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน
ระดับ :ระดับชาติ

หองประชุมชั้น 1 อาคาร
ใหม ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

ที่ทําการองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน

ผศ.ดร.สห
ตุลพงศ

57
ลําดับ
20

ว-ด-ป
09-05-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนแหงชาติ ปอมท.ประจําป
2552
** ที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ

สถานที่

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.ประสิทธิ์
โนรี
ผศ.ดร.พหล
ศักดิ์คะทัศน

58
บริการวิชาการ – วิทยากรใหกับหนวยงานภายนอก
ลําดับ
1

ว-ด-ป
23-11-2553

2

19-10-2553

3

19-10-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยาย การควบคุม
ศัตรูพืชโดยสารสกัดชีวภาพ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัยแมโจ
** สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับสํานัก
ความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน
เปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติ
เรื่อง การจัดการความรู ใหกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีส
เทอรน
** มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน
เปนวิทยากรในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู
ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีส
เทอรน
** มหาวิทยาลัยฟารอสิ เทอรน

สถานที่
ณ หองขาวหอมมะลิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
แมโจ

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

ณ หอง Vision 20/20
มหาวิทยาลัยฟารอีส
เทอรน

ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

ณ หอง Vision 20/20
มหาวิทยาลัยฟารอีส
เทอรน

ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

4

29-09-2553

ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ
"แนวโนมและชองทางการตลาดพืช
สมุนไพร"
** สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ภาคเหนือ 363 ม.4 ต.หนองจอม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม
ระดับ :ภายในสถาบัน

ณ หอง PT118
อาคาร เพิ่มพูน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

อ.สุภักตร ปญญา

สถานที่

ผูใหบริการ
อ.สุภักตร ปญญา

59
ลําดับ
5

ว-ด-ป
29-09-2553

6

16-09-2553

7

08-09-2553

8

30-08-2553

9

30-08-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ
"แนวโนมและชองทางการตลาดพืช
สมุนไพร"
** สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ภาคเหนือ 363 ม
ขอความอนุเคราะหวิทยากร
บรรยาย เรื่องการเพาะเห็ดและการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย แกกลุม
เยาวชนบานดอยชาง
** สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
การอบรมหลักสูตร อาจารยนิเทศ
งานสหกิจศึกษา รุนที่ 2
** มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เปนวิทยากรบรรยายใหแกนักเรียน
โรงเรียนบานแมตะมาน เรื่องการ
ผลิตผักปลอดภัย และสาขาไมผล
** โรงเรียนบานตะมาน
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องไมดอกไม
ประดับ และการผลิตผักปลอดภัย
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
** เรือนจํากลางนครสวรรค
ระดับ :ระดับชาติ

ณ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ

ณ โรงแรมสีหราช
จังหวัดอุตรดิตถ

นายปรีชา รัตนัง

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

สาขาพืชผักกและสาขา
ไมผล คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง
ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธิ์

สาขาพืชผัก และสาขาไม
ดอกไมประดับ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง
ผศ.ดร.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

10

28-08-2553

เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการ
ขยายพันธุพืช (มะมวงแฟนซี)
** สํานักงานเทศบาลตําบลปาไผ
ระดับ :ระดับชาติ

สํานักงานเทศบาลตําบล
ปาไผ

อ.ดร.นพพร
บุญปลอด

สถานที่
แปลงทดลอง ศูนยวิจัยพืช
ไรเชียงใหม

ผูใหบริการ
ผศ.เรืองชัย
จูวัฒนสําราญ

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

60
ลําดับ
11

ว-ด-ป
24-08-2553

12

10-08-2553

13

10-08-2553

14

05-08-2553

15

21-07-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนผูรวมทําการบันทึกลักษณะ
ประจําพันธุของถั่วเหลือง เพือ่
ตรวจสอบผูยื่นคําขอจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืชใหมของถั่วเหลือง
** กองคุมครองพันธุพืช
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายการปลูกผัก
ปลอดภัย ใหแกนักเรียนโรงเรียนเร
ยีนาเชลีวิทยาลัย
** โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรบรรยายการผลิตผัก
ปลอดภัยใหแกนักเรียนชั้นป.3
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
** โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรบรรยายในโรงการการ
พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
2555
** สํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ การ
ปองกันสารเคมีตกคางในใบยาสูบ

โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม

อ.ดร.วีรศักดิ์
ปรกติ

อาคารพืชศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

อ.ดร.เศรษฐา
ศิริพินทุ

ใหแกชาวไรยาสูบ จ.สุโขทัย จํานวน
40 คน
** บ.สันกําแพงเกษตรพัฒนา
จํากัด ระดับ :ระดับชาติ

61
ลําดับ
16

ว-ด-ป
09-07-2553

17

09-07-2553

18

05-07-2553

19

05-07-2553

20

29-06-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยายการปลูกผัก
อินทรีย ใหแกนักเรียนวชิรวิทย ฝาย
มัธยม
** โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ
Knowledge Management ดานพันธุ
ศาสตรใหแกพนักงานของบริษัท
** บ.ฮอทิเจนเนติคส รีเสิรช (เอส.
อี.เอเซีย) จก
ระดับ :ระดับชาติ
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา รุน ที่ 4 หลักสูตรที่ 3
"คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา"และ
หลักสูตรที่ 4 "บุคคลากร
ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานศึกษา
** สมาคมหสกิจศึกษาไทย
เปนวิทยากรใหแกนางสาวภูษณิศา
ตุมลํา เรื่องการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
** ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากร เรื่องการนําน้ํา
ปสสาวะไปใชทําปุยและการกําจัด
ขยะอินทรียืทําปุยโดยนําไปเลี้ยง
ไสเดือน
** ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ระดับ :ระดับชาติ

สถานที่
สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ผูใหบริการ
นายปรีชา รัตนัง

หองประชุม1 บ.ฮอทิเจน
เนติคส รีเสิรช (เอส.อี.
เอเซีย) จก

รศ.ประวิตร
พุทธานนท

ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา
รีสอรท อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
โรงแรมอมรินทรลากูน
จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา รัตนัง

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

62
ลําดับ
21

ว-ด-ป
27-06-2553

22

27-06-2553

23

25-06-2553

24

21-06-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
และกลวยไม ใหแกนักเรียนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย
** โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
ใหแกนักเรียนโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย **
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิค
การถายภาพ ใหแก นศ สาขาวิชา
สงเสริมเผยแพรการเกษตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรและสงเสริม
เผยแพรการเกษตร คณะเกษตรสา
สตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
** สาขาวิชาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร
และสงเสริมเผยแพรการเกษตร
คณะเกษตรสาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายรวมเดินทาง
แลกเปลี่ยนความรูด านการปลูกผัก
โดยไมใชดินกับสโมสรโรตารีใน
ประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย
** สโมสรโรตารีชางเผือกเชียงใหม
ระดับ :ระดับนานาชาติ

สถานที่
สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ผูใหบริการ
นายปรีชา รัตนัง
น.ส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

สาขาวิชาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตรและสงเสริม
เผยแพรการเกษตร คณะ
เกษตรสาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รศ.นคเรศ
รังควัต

ประเทศสิงคโปร

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

63
ลําดับ

ว-ด-ป

เรื่อง/หัวขอ

สถานที่

ผูใหบริการ

25

17-06-2553

26

17-06-2553

27

15-06-2553

28

15-06-2553

เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิต
เห็ดเศรษฐกิจใหแก ชุดปฏิบัติการ
กิจการพลเรีอนที่ 304 กองกําลังผา
เมือง จ.พะเยา
** ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน
ที่ 304 กองกําลังผาเมือง
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการป,ก
ผักปลอดภัยใหแกเกษตรกร
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแมฮองสอน
** สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดแมฮองสอน
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
อบรมหลักสูตร อาจารยนิเทศ
งานสหกิจศึกษา รุนที่ 1
** มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน
ใหกับผูเขาอบรมในโรงการ
เสริมสรางพัฒนาสักยภาพ
เครือขายการเผาระวังและเตือนภัย
สิ่งแวดลอม
** สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
เชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

นายปรีชา รัตนัง

สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

รศ.นิพนธ
ไชยมงคล

ณ โรงแรมลาพาโลมา
จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

ภาควิชาทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดลอม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

64
ลําดับ
29

ว-ด-ป
29-05-2553

เรื่อง/หัวขอ
สถานที่
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง
หองประชุมกุหลาบควีน
เทคโนโลยีการผลิตกลวยไมฟาแลน สิรกิ ิติ์ อาคารเฉลิมพระ

ผูใหบริการ
อ.ดร.วีรศักดิ์
ปรกติ

30

1-05-2553

31

06-05-2553

32

03-05-2553

นอฟซีสและหนาวัวในระบบการ
ผลิตที่ทันสมัยของเนเธอรแลนด
ใหแกเกษตรกรและนักวิชาการ
** ศูนยกลวยไมและไมดอกไม
ประดับและบริษัท Anthura BV.
Netherlands และบริษัท S.P.S.
International Co.
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
ผูบริหารหนวยงานสหกิจศึกษาใน
สถาบันศึกษา
** สมาคมสหกิจไทย
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรในการอบรมหัวขอการ
พัฒนาและสงเสริมทักษะการวิจัย
** วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการ
ยกระดับมาตรฐานวัตถุดิบลูก
ประคบสมุนไพรใหแกผูเขารวม
โครงการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
** สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ

เกียรติฯ

โรงแรมชลจันทร พัทยารี
สอรท อ.บางละมุน จง
ชลบุรี

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

หองประชุมกังสดาล
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ม.
แมโจ

อ.สุภักตร ปญญา

65
ลําดับ
33

ว-ด-ป
03-05-2553

เรื่อง/หัวขอ
สถานที่
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องระบบการ สํานักงานสาธารณสุข
ผลิตพืชมาตรฐาน IFOAM และ
จังหวัดเชียงใหม
OPC ใหแกผูเขารวมโครงการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
** สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผูใหบริการ
-อ.สุภักตร
ปญญา

34

30-04-2553

35

28-04-2553

เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูก
มะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
** มูลนิธศุภนิมิตแหงประเทศไทย
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การนํา
ปสสาวะไปใชทําปุยและการกําจัด
ขยะอินทรียทําปุยโดยการนําไป
เลี้ยงไสเดือน" ใหแกโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประมาณ 400 คน
** ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ระดับ :ระดับชาติ

สาขาไมผล

นายวินัย
วิริยะอลงกรณ

โรงแรมอุบลบุรี อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

สถานที่
ฐานการเรียนรูไสเดือนดิน

ผูใหบริการ
รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

ฐานการเรียนรูไสเดือนดิน

รศ.ดร.อานัฐ

66
ลําดับ
36

ว-ด-ป
28-04-2553

37

28-04-2553

เรื่อง/หัวขอ
จังหวัดสุราษฎรธานี นําคณะครู
ผูรับผิดชอบโครงการจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เขา
ศึกษาดูงานการใชไสเดือนดินกําจัด
ขยะและปรับปรุงบํารุงดิน
** โครงการจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน และเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ
จังหวัดสุราษฎรธานี นําคณะครู

38

18-04-2553

ผูรับผิดชอบโครงการจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เขา
ศึกษาดูงานการใชไสเดือนดินกําจัด
ขยะและปรับปรุงบํารุงดิน
** โครงการจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน และเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรเพื่อจัดกระบวนการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภู
ถอดบทเรียนการทํางานขยายผล
พาน จังหวัดสกลนคร
ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
จังหวัดสกลนครใหแกบุคลากรของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัด
สกลนคร
** ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
จังหวัดสกลนคร
ระดับ :ระดับชาติ

ตันโช

ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

67
ลําดับ
39

ว-ด-ป
05-04-2553

40

02-04-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรเพื่อจัดกระบวนการ
ถอดบทเรียนการทํางานขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ใหแก
บุคลากรของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
** ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
กําจัดขยะอินทรียโดยใชไสเดือนดิน
ในการจัดโครงการอบรมเชิง

สถานที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

ฐานการเรียนรูไสเดือนดิน

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

41

01-04-2553

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม
เพื่อการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณแองเชียงใหมลําพูน"
** ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
ศูนยการเรียนรูโจโก
ผลิตปุยหมักจากไสเดือนดิน ในการ อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค
การผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือนดิน
ในการยอยสลายซากอินทรียวัตถุ
** สวทช ภาคเหนือ
ระดับ :ระดับชาติ

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

68
ลําดับ
42

ว-ด-ป
01-04-2553

43

8-03-2553

44

31-03-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ
ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมือ
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่องการ
ปฏิบัติในระหวางปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
** คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เปนวิทยากรบรรยายในการอบรม
สัมมนา โครงการสัมมนาแนวทาง
สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับ
ในจังหวัดแพร
** สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร

สถานที่
จังหวัดเชียงใหม

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกิจ

อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

สํานักงานเกษตรจังหวัด
แพร

ผศ.ดร.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

45

27-03-2553

46

25-03-2553

47

25-03-2553

ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง โรคและ บริษัท ซันสวีท จํากัด
แมลงศัตรูขาวโพดหวาน
** บริษัท ซันสวีท จํากัด งานรวม
พลคนสีสมซันสวีทสรางรายไดที่
มั่นคง
เปนวิทยากรบรรยาย สาธิต การ
ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนือ
กลั่นตะไครหอม การคั้นน้ําออยเพื่อ
สุขภาพ ใหแกศูนยการเรียนรูฯ
ภาคเหนือ
** ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนือ
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ จังหวัดพะเยา
ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมือ
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ
ระดับ :ระดับชาติ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

อ.สุภักตร ปญญา

ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกิจ

69
ลําดับ
48

ว-ด-ป
23-03-2553

49

23-03-2553

50

21-03-2553

51

18-03-2553

เรื่อง/หัวขอ
เปนวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู
ทางการเกษตรเรื่องพืชผักและเห็ด
** กองพันทหารปนใหญที่ 7
ระดับ :ภายในสถาบัน
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ
ฝกอบรมนักตัดแตงกิ่งลําไยมือ
อาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ
ประจําป 2553
** GTZ ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.
ประพันธ โอสถาพันธุ และรศ.ดร.วี
ระพล ทองมา เชิงปฎิบัติการ การ
เพาะเห็ดและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร มูลนิธิ วาย เอ็ม ซี
เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
** มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการ
พัฒนาภาคเหนือ
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ

สถานที่
สาขาพืชผัก

ผูใหบริการ
อ.ปรีชา รัตนัง

จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ธีรนุช
เจริญกิจ

ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพ
แบบผสมแขวงสาละวัน
ประเทศลาว

ฝายชุมชนบําบัด ทัณฑ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

รศ.ดร.อานัฐ

52

18-03-2553

โครงการผักไฮโดรโพนิกส และ
สถานหญิงเชียงใหม
โครงการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน
ใหกับผูตองขังทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม เวลา 8.00-15.00
** ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรใหแกยุวเกษตรกรเขา สาขาพืชผัก
ศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็โ
** สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม ระดับ :ระดับชาติ

ตันโช

นายปรีชา รัตนัง

70
ลําดับ
53

ว-ด-ป
16-03-2553

54

09-03-2553

55

09-03-2553

เรือ่ ง/หัวขอ
เปนวิทยากรในการจัดทําโครงการ
"พัฒนาระบบจัดการทรัพยากร
ชุมชน" ของเทศบาลตําบลขี้เหล็ก
อําเภอแมริม เชียงใหม ใหแก
คณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโยการเกษตรประจํา
ตําบลขี้เหล็ก
** บริษัทปริ้นเซส ฟูดส จํากัด
รวมกับเทศบาลตําบลขี้เหล็ก อําเภอ
แมริม ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
ไสเดือนดินกําจัดขยะและการปลูก
พืชระบบไฮโรโพนิกส ในการฝอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
** สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จ.
ชลบุรี ระดับ :ระดับชาติ
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
ไสเดือนดินกําจัดขยะและการปลูก
พืชระบบไฮโรโพนิกส ในการฝอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
** สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จ.
ชลบุรี ระดับ :ระดับชาติ

สถานที่
เทศบาลตําบลขี้เหล็ก
อําเภอแมริม

ผูใหบริการ
อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร
ผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุทธิกุลบุตร

โรงแรมรอยัลลานนา
จ.เชียงใหม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

โรงแรมรอยัลลานนา จ.
เชียงใหม

รศ.ดร.อานัฐ
ตันโช

56

08-03-2553

เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง
หองE 117 อาคารเรียน
การปฏบัติตนในระหวางปฏิบัติงาน รรวมสาขา
สหกิจศึกษา ใหแกนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
** คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
ระดับ :ภายในสถาบัน

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ
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บริการวิชาการรูปแบบอื่น ๆ
ลําดับ
1

ว-ด-ป
29-09-2553

2

11-09-2553

3

09-09-2553

4

02-09-2553

เรื่อง/หัวขอ
สถานที่
รวมจัดรายการวิทยุ เพื่อ
ศูนยปฏิบัติการเรียนรูว ิทยุ
ประชาสัมพันธ การจัดฝกอบรม การ
เพื่อการศึกษา
เพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วเชิงการคา รุนที่ 2 **
มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับ
หนวยวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
แมโจ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบปะ
ชุมชน
รวมจัดรายการวิทยุ เพื่อ
ณ สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานวิจัย การ
แหงประเทศไทย (สวท.
บริการวิชาการ หลักสูตร การเรียน
เชียงใหม)FM 93.25 Mhz
การสอน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของ
ภาควิชาอารักขาพืช
** สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย (สวท.เชียงใหม) FM
93.25Mhz
การขออนุญาตินํานักศักษาเขาทัศน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ศึกษาดูงาน ( โรงเรียนบานแมแฮเหนือ
มหาวิทยาลัยแมโจ
สาขาพืชผัก สาขาไมผล สาขาพืชสวน
ประดับ
** สาขาพืชผัก สาขาไมผล สาขาพืช
สวนประดับ และสาขาพืชไร คณะผลิต
กรรมการเกษตร
ขอความอนุเคราะหเมล็ดพันธุไม
คณะผลิตการรม
ดอกไมประดับ ( โรงเรียนบานหวยปง
การเกษตร มหาวทยาลัย
** คณะผลิตกรรมการเกษตร
แมโจ

ผูใหบริการ
ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

ผศ.ดร.วารุณี
ศิริจรจารุ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ

5

01-09-2553

มหาวิทยาลัยแมโจ
ขอความอนุเคราะหเมล็ดพันธุไม
ดอกไมประดับ ( โรงเรียนบานปวง ต.
บางปวง อ.ทุงหัวชาง )
** คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะผลิตการรม
การเกษตร มหาวทยาลัย
แมโจ

ผศ.ดร.ประพันธ
โอสถาพันธุ
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ลําดับ
6

ว-ด-ป
16-08-2553

7

31-07-2553

8

28-07-2553

9

25-06-2553

10

23-06-2553

11

20-06-2553

เรื่อง/หัวขอ
สถานที่
สนับสนุนยอดมะมวงพันธุด ีใหแก
สาขาไมผล
สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย
** สํานักงานเกษตรอําเภอ
สันทราย ระดับ :ระดับชาติ
ใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชและพันธุ
สาขาไมดอกไมประดับ
ไมดอกไมประดับใหแกศูนยการเรียนรู
ภาคเหนือ
** ศูนยการเรียนรูฯภาคเหนือ
ระดับ :ระดับชาติ
ใหการสนับสนุนกลาพันธุไมผลใหแก
สาขาไมผล
กองกํากับการตํารวจตระเวณชายแดน
ที่ 33
** กองกํากับการตํารวจตระเวณ
ชายแดนที่ 33 ระดับ :ระดับชาติ
นักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาควิชาพืชสวน
จาก CATAS ขอเยี่ยมชมกิจการ
ภาควิชาพืชสวน
** มูลนิธิโครงการหลวง
ระดับ :ระดับชาติ
เปนผูรวมจัดรายการวิทยุในรายการ
สาถนีวิทยุอสมท เชียงใหม
คลินิกเกษตร หัวขอรายการเกษตร
ชุมชน เรื่องการประเมินคุณภาพดิน
เพื่อการเกษตร
** สถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม
ระดับ :ระดับชาติ
ใหความอนุเคราะหเมล็ดพันธุกระเจี๊ยบ
สาขาพืชผัก
เขียวพันธุแมโจ 70 ป ใหแกศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
** ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ผูใหบริการ
ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์ศรี

ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธิ์

ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธิ์

ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง
น.ส.วราภรณ
ภูมิ์พิพัฒน

ผศ.ฉันทนา
วิชรัตน

การเกษตร
ระดับ :ระดับชาติ
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ลําดับ
12

ว-ด-ป
20-05-2553

13

06-05-2553

14

25-03-2553

15

04-03-2553

16

17-01-2553

เรื่อง/หัวขอ
สถานที่
เปนผูรวมจัดรายการวิทยุในหัวขอ
ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุ
มหาวิทยาลัยแมโจกับการบริการ
เพื่อการศึกษา แมโจ
วิชาการ เรื่องการจัดการปุยเคมี
และปุยเกษตรอินทรียอยางมี
ประสิทธิภาพ
** หนวยวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ
ระดับ :ระดับชาติ
เปนผูรวมจัดรายการวิทยุใน
วิทยุ มก.เชียงใหม
รายการ คุยขางไร หัวขอ เรื่อง
อินทรียวัตถุ
** วิทยุมก มก. ชวงคุยขางไร
ระดับ :ระดับชาติ
เขารวมรายการวิทยุเพื่อ
สถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม
ประชาสัมพันธและเผยแพรเรื่อง
FM 100.75
โครงการระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดินและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรในเขตจ.เชียงใหม ระยะ
ที่ 1 การประเมินศักยภาพของความ
อุดมสมบูรณของดินและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
** โครงการเครือขายสวทช
ภาคเหนือ
ใหการสนับสนุนเตาเผาถาน 200
ศูนยการเรียนรู ภาคเหนือ
ลิตร
อ.แมสา อ.แมรมิ
** สาขาไมผล ระดับ :ระดับชาติ
ถายทําสารคดีการพัฒนาพันธุถั่ว
สาขาพืชไร
เหลืองฝกสดที่มีกลิ่นหอม และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง
7 สี ** สถานีโทรทัศนชอง 7 สี
ระดับ :ระดับชาติ

ผูใหบริการ
ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง
อ.ดร.สุชาดา
สานุสันต

ผศ.ศุภธิดา
อ่ําทอง

อ.ดร.จีราภรณ
อินทสาร

ผศ.นพดล
จรัสสัมฤทธิ์
ผศ.เรืองชัย
จูวัฒนสําราญ
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การเยี่ยมชมฐานเรียนรูตาง ๆ
ในปงบประมาณ 2553 มีผูเขาเยี่ยมชมฐานเรียนรูตาง ๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
จํานวน 60 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประมาณ 1,800 คน ตัวอยางเชน
*- โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพงนํานักเรียนและคณะครู จํานวน
๑๔๘ คน เขาเยี่ยมชมฐานเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อและผึ้ง
ชันโรง โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ศิริจรจารุ หัวหนา
ภาควิชาอารักขาพืชและคณะ ใหการตอนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๓

*- คณะผลิตกรรมการเกษตรนําหลักสูตรและงานบริการ
วิชาการของคณะฯ เชน สาขาวิทยาการสมุนไพร สาขาวิชาการ
พัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไสเดือนดินกําจัดขยะ จัดนิทรรศการ
ในงานมหัศจรรยแมโจ 2010 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหมแอรพอรต ระหวางวันที่ ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

* โรงเรียนพนิชยการลานนาพานักเรียนจํานวน
เขาศึกษาดูงานฐานเรียนรูของคณะผลิตกรรมการดังนี้ ฐานไฮโดรโพรนิกส ฐานเรียนรูไมดอกไม
และฐานเรียนรูกลวยไมไทย เมื่อวันเสารที่ ๑๐
๒๕๕๓

๘๐ คน
เกษตร
ประดับ
กรกฎาคม

* สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแมฮองสอน นําผูเขารับ
การฝกอบรมเครือขายปราชญชาวบานศึกษา ดูงานฐานเรียนรู
เกษตรทฤษฎีใหมและฐานเรียนรูเกษตรอินทรีย โดยมี รอง
ศาสตราจารย นิพนธ ไชยมงคล รวมตอนรับและบรรยาย
ณ
สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
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คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดงาน Field Day โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
จํานวน ๘๐๐ คน เขารวมเยี่ยมชมฐานเรียนรู จํานวน ๑๔ ฐานเรียนรูดังนี้ ๑.กลุมสมุนไพร
๒.ฐานเรียนรูลําไย ๓.ฐานเรียนรูพืชผัก ๔.ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ ๕.ฐานเรียนรูผึ้งชันโรง
๖.ฐานเรียนรูสาขาสงเสริมการเกษตร ๗.ฐานเรียนรูไสเดือนดินและปุยหมัก
๘.ฐานเรียนรูเทคโนโลยีพลังงาน ๙.ฐานเรียนรูเห็ด ๑๐.ฐานเรียนรูกลวยไม
๑๒.ฐานเรียนรูไฮโดรโพรนิกส ๑๓.ฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ๑๔.คลีนิกพืช
ในวันเสารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
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 คณะผูบริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสุพานุวง
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๑๕ คน เขาศึกษาดูงาน
ฐานเรียนรูของคณะผลิตกรรมการเกษตร ฐานเรียนรูการผลิต
เห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ
ภาควิชาพืชสวนและฐานเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ภาควิชาพืช
ไร เมื่อวันหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูนศึกษาดูงานฐานเรียนรูคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันพุธที่ 13 มกราคม 2553

โรงเรียนสองพี่นอง ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย นําบุคลากรของโรงเรียนเขาศึกษาดูงานฐานเรียนรูการ
ปลกผักโดยไมใชดิน (ไฮโดรโพรนิกส) จากภาควิชาทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดลอม
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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ผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมของฐานเรียนรูกลวยไม
ประจําปงบประมาณ 2553

ประจําเดือน
เดือนตุลาคม 2552
24 ตุลาคม 2552

หนวยงาน / บุคคล
จํานวนผูเขาเยีย่ มชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
ศึกษาดูงาน
คณะผูเขาฝกอบรมของสํานักวิจัยและ
50 คน
นส.นงลักษ
สงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
ชูพันธ
แมโจ
26 ตุลาคม 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห
คน
นายอดุลย
กรุงเทพฯ
ดวงรัตน
เดือนพฤศจิกายน 2552
ศึกษาดูงาน
คณะของพลเอก ดร.แปง มาลากุล ณ
10 คน
นส.นงลักษ
พฤศจิกายน 2552
อยุธยา และบริษัทกันตนากรุป
ชูพันธ
20 พฤศจิกาย2552 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานแปน
100 คน
นส.เบ็ญจา
พิทยา อ.เมือง จ.ลําพูน
บํารุงเมือง
24 พฤศจิกายน 2552
3 คน
นส.นวลทิพย
ชัยลิ้นฟา
เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม และผูติดตาม
งานบริการวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2552
บรรยายใหกับนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป
700 คน
นายอดุลย
เชียงใหม
ดวงรัตน
เดือนมกราคม 2553
ศึกษาดูงาน
13 มกราคม 2553
115
นส.นงลักษ
ชูพันธ
คณะครูและนักเรียนคายวิทยาศาสตร
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
และ
นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง
25 มกราคม 2553
นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา
2
นส.นงลักษ
ชูพันธ

78
ประจําเดือน
21 มกราคม 2553

หนวยงาน / บุคคล
งานบริการวิชาการ
ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคืนสูปาแก

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
5

นายสุริยัน

เจาหนาที่ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
เดือนกุมภาพันธ 2553
2 กุมภาพันธ 2553

ศึกษาดูงาน
Prof. Dr. Yau-Shiang YANG และ
นักศึกษาจาก National Chung University
(NCHU)

12 กุมภาพันธ 2553

17 กุมภาพันธ 2553
21 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
เดือนเมษายน 2553
26 เมษายน 2553

26 เมษายน 2553

26 เมษายน 2553

จันตะมงคล

20

นส.นงลักษ
ชูพันธ

19
ผูรับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Waste
Recyccling for Sufficiency Agriculture
คณะเทศบาลตําบลปาไผ
เจาหนาที่โครงการพิเศษเมืองงายและ
เจาหนาที่จากประเทศลาว
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทาดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานบริการวิชาการ
ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคืนสูปาและ
การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แกคณะ
เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
บานนาเกียน
ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคืนสูปาและ
การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แก
เจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรอําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม
ใหคําแนะนําการนํากลวยไมไทยคืนสูปาและ
การบํารุงดูแลรักษากลวยไมไทย แก
เจาหนาที่ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ดอยแบแล

นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง
8
6

6

2

1

2

นายสุริยัน
จันตะมงคล
นายสุริยัน
จันตะมงคล

นายสุริยัน
จันตะมงคล

79
ประจําเดือน
27 เมษายน 2553

หนวยงาน / บุคคล
ใหคําแนะนําเรื่องการสํารวจ
สภาพนิเวศวิทยาของกลวยไม
ไทย การนํากลวยไมไทยคืนสู
ปาและการบํารุงดูแลรักษา

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
8

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุริยัน จันตะมงคล

กลวยไมไทย แกเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ
อ.แมเมาะ จ.เชียงใหม
เดือนพฤษภาคม 2553
17 พฤษภาคม
2553

ศึกษาดูงาน

31 พฤษภาคม 2553

18

นส.นงลักษ ชูพันธ
และ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง

50

นส.นงลักษ ชูพันธ
และ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง

5
5

นส.นงลักษ ชูพันธ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง
นส.นงลักษ ชูพันธ
และ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง

1

นายสุริยัน จันตะมงคล

อาจารยกิตติมาศ จันทรงาม ที่
ปรึกษาโครงการคืนชีวิต
กลวยไมไทยฯ และคณะ

พฤษภาคม 2553

26 พฤษภาคม 2553

5

ผูเขารับการอบรมหลักสูตร
สําหรับผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง
มหาวิทยาลัยแมโจ และคณะ
คณะเจาหนาที่กรมปาไมเขา
ศึกษาดูงานโครงการฯ
อาจารยและนักศึกษารัฐศาสตร
ศูนยเบตง เขาศึกษาดูงาน
โครงการฯ
งานบริการวิชาการ

พฤษภาคม 2553
ใหคําแนะนําเรื่องการสํารวจ
สภาพนิเวศวิทยาของกลวยไม
ไทย การนํากลวยไมไทยคืนสูปา
และการบํารุงดูแลรักษา
กลวยไมไทย แกอาจารย
โรงเรียนเวียงแกนวิทยา

80
ประจําเดือน
19 พฤษภาคม
2553

หนวยงาน / บุคคล
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
ใหคําแนะนําเรื่องการสํารวจ
5
สภาพนิเวศวิทยาของกลวยไม
ไทย การนํากลวยไมไทยคืนสูปา
และการบํารุงดูแลรักษา
กลวยไมไทย แกอาจารย
โรงเรียนบานแมคํา

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุริยัน จันตะมงคล

เดือนมิถุนายน 2553

ศึกษาดูงาน
คณะอนุกรรมการศึกษา เขา
ศึกษาดูงานโครงการฯ
14 มิถุนายน 2553
20 มิถุนายน 2553
นักศึกษาใหมคณะผลิต
กรรมการเกษตร จากโครงการ
Fielday
ศึกษาดูงาน
21 มิถุนายน 2553
คณะดูศึกษาดูงานจากประเทศ
ญี่ปุน
25 มิถุนายน 2553
คณะผูเขารับการฝกอบรมการ
ปลูกเลี้ยงกลวยไมไทยฯ
27 มิถุนายน 2553
คณะครูและนักเรียนโครงการ
หองเรียนพิเศษโรงเรียน
ภาคเหนือ
งานบริการวิชาการ
11 มิถุนายน 2553 ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย แกเจาหนาที่ของ
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งาย
13 มิถุนายน 2553
ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย แกคณะอาจารย
ของโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม

15
230

นส.นงลักษ ชูพันธและ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง
นส.นงลักษ ชูพันธ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง
นายสุริยัน จันตะมงคล

5

นส.นงลักษ ชูพันธ

43

นส.นงลักษ ชูพันธ

57

นายอดุลย ดวงรัตน
และ
นางกชนก ราชเมืองมูล

10

นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน

3

นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
4

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน

130

นส.นงลักษ ชูพันธ

81
ประจําเดือน
16 มิถุนายน 2553

เดือนกรกฎาคม 2553
3 กรกฎาคม 2553

หนวยงาน / บุคคล
ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย แกเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลยุหวา
และรองเจาอาวาสวัดกิ่วลม
ศึกษาดูงาน
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

10 กรกฎาคม 2553

คณะนักเรียนจากโรงเรียนพณิช
การลานนา อ.เมือง
จ.ชียงใหม

16 กรกฎาคม 2553

เจาหนาที่ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จ.เชียงใหม
21 กรกฎาคม 2553
นักศึกษาฝกงานจากประเทศ
ไตหวัน
งานบริการวิชาการ
2 กรกฎาคม 2553 ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย คณะอาจารยของ
โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุ
เคราะห) อ.แมจัน จ.เชียงราย
6 กรกฎาคม 2553
- คณะอาจารยของโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม อ.ดอยเตา
จ.เชียงใหม

นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง
นายสุริยัน จันตะมงคล
90

นส.นงลักษ ชูพันธ
และ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง

5

15

นส.นงลักษ ชูพันธ
นส.เบ็ญจา บํารุงเมือง

3

นายสุริยัน จันตะมงคล

2

นายสุพจน ดวงรัตน

82
ประจําเดือน
7 กรกฎาคม 2553

14 กรกฎาคม 2553

15 กรกฎาคม 2553
29 กรกฎาคม 2553

หนวยงาน / บุคคล
- เจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ – ปุย
อ.เมือง จ.เชียงใหม
- เจาหนาที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเชียงใหม
อ.ฝาง จ.เชียงใหม
- คณะอาจารยโรงเรียนบานสัน
กอง อ.แมจัน จ.เชียงราย
- เจาหนาที่ของพระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน อ.เมือง
จ.เชียงใหม

จํานวนผูเขาเยี่ยมชม เจาหนาที่ผูบรรยาย
3
นายสุพจน
ดวงรัตน
2

นายสุพจน
ดวงรัตน

2

นายสุพจน
ดวงรัตน
นายสุพจน
ดวงรัตน

3

16 กรกฎาคม 2553

เดือนสิงหาคม 2553
9 สิงหาคม 2553
10 - 11 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553

26 สิงหาคม 2553

บรรยายเกี่ยวกับความรูทั่วไป
เกี่ยวกับกลวยไมไทยใหแกนักเรียน
วิทยาลัยนาฎศิลปจังหวัดเชียง
เชียงใหม
ศึกษาดูงาน
เจาหนาที่จากประเทศไตหวัน

700

นส.นงลักษ
ชูพันธ

3

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ปรินซรอแยล จ.เชียงใหม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบาน
บหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม
นักศึกษาสาขาพัฒนาการ
ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ

600

นส.นงลักษ
ชูพันธ
นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง
นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง

45

นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง

เจาหนาที่เรือนจํากลาง จังหวัด
นครสวรรค
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม
ตะมาน อ.แมแตง
จ.เชียงใหม

7

นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง
นส.เบ็ญจา
บํารุงเมือง

29

68

83
ประจําเดือน
3 สิงหาคม 2553

11 สิงหาคม 2553

หนวยงาน / บุคคล
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
งานบริการวิชาการ
ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
10
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทยเจาหนาที่ของ
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อ.แมฟาหลวง
จ.เชียงราย
- คณะอาจารยของวิทยาลัย
3
นาฎศิลปเชียงใหม อ.เมือง
จ.เชียงใหม
- เจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
2
หนองแฝก อ.สารภี
จ.เชียงใหม

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุริยัน จันตะมงคล

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

13 สิงหาคม 2553

14 สิงหาคม 2553

- ตัวแทนชาวบาน บานทุงยาว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม
- เจาหนาที่ของวัดพระธาตุ
ดอยเวียงชัยมงคล อ.พราว
จ.เชียงใหม
- เจาหนาที่ของอาศรมฯ หวย
ไมเดื่อ อ.เวียงปาเปา
จ.เชียงราย
- เจาหนาที่วัดดอยแสนใจ อ.
แมฟาหลวง จ.เชียงใหม
- เจาหนาที่มูลนิธิชีวิตใหม
(หวยดินดํา) อ.หางดง
จ.เชียงใหม

1

นายสุพจน ดวงรัตน

1

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน
1
2

นายสุพจน ดวงรัตน

2

นายสุพจน ดวงรัตน

84
ประจําเดือน
27 สิงหาคม 2553

11 – 15 สิงหาคม
2553

17 - 20 สิงหาคม
2553
29 สิงหาคม 2553

หนวยงาน / บุคคล
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
1
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทยเจาหนาที่ของวัด
ปาคา อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม
ดานจัดแสดงนิทรรศการ
งานลานนาพฤกษาชาติ 12
500
สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 29 ณ
สวนสาธารณะ หนองบวก
หาด อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร
2,000
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม
ดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการ
500
ของโครงการฯ ภายในงาน

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน
นายสุริยัน จันตะมงคล
และ

เดือนกันยายน 2553
13 กันยายน 2553

6 กันยายน 2553

“โครงการคุณภาพการศึกษา
สรางไดจากผูบริหาร”
ศึกษาดูงาน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
แกวผดุงวิทยาลัย และนักศึกษา
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
ใหคําแนะนําวิธีการนํากลวยไม
ไทยคืนสูปาและการบํารุงรักษา
กลวยไมไทย เจาหนาที่สถานี
พัฒนาที่ดินลําปาง
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

นายสุพจน ดวงรัตน

50

2

นายสุริยัน จันตะมงคล
และ
นายสุพจน ดวงรัตน
นายสุริยัน จันตะมงคล
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ประจําเดือน
10 กันยายน 2553

20 กันยายน 2553

23 กันยายน 2553

29 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

หนวยงาน / บุคคล
จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
เจาหนาที่โรงเรียนแมริม
1
วิทยาคม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ของสํานักบริหารพื้นที่
1
อนุรักษที่ 15 อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการจัด
2
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ บาน
ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
อาจารยของโรงเรียนบานแมตะ
2
มาน อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
ผูนําชุมชนบานธารอิงดอย
1
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
อาจารยโรงเรียนบุญเรือง
2
วิทยาคม อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
เจาหนาที่ของวัดหลวง อําเภอ
1
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

เจาหนาที่ผูบรรยาย
นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน

นายสุพจน ดวงรัตน
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การจัดฝกอบรมตาง ๆ
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร รวมกับโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษฯ จัดฝกอบรม
“การเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยง และการดูแลบํารุงรักษากลวยไม” รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2552 ณ อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ มหาวิทยาลัย
แมโจ โดยมี ผศ.ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ เปนประธาน กลาวรายงานโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธานเปดการฝกอบรม
เกี่ยวกับ การเพาะพันธุ การปลูกเลี้ยงและการดูแลบํารุงรักษากลวยไม รุนที่ ๓ ณ อาคาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี(อาคารไมดอกไมประดับ) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมีการจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือ
วาเปนภารกิจสําคัญที่สงเสริมใหบุคลากร นักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และเปนการปลูกฝง
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไดแก ประเพณีสงกรานตจัดกิจกรรม
รดน้ําดําหัวคณบดีและอาวุโส โครงการถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน โครงการแขงขันกลองหลวง
ลานนา เปนตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ พรอมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมสืบสานประเพณีปใหมเมืองจัดพิธีดําหัว
คณบดีและที่ปรึกษาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ อาคารรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

“โครงการบิดหลังต๋ําสิ่งชั่วราย งวายมาทําความดี
ลด ละ เลิก อบายมุข ชวงเขาพรรษา”

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรนํานักศึกษา จํานวน ๒๓๐ คน เขารวมเดินขบวน เพื่อรณรงคงดเหลาเขาพรรษา ลดละเลิก
อบายมุขและสงเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมือง
แมโจรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันเสารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นําบุคลากรและนักศึกษา
- คณะผลิตกรรมการเกษตร รวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน ประจําป ๒๕๕๓
- ณ วัดวิเวกวนาราม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและรองคณบดี
คณะวิทยาศาสตรนําบุคลากรเขารวมในพิธีถวายน้ําชามาลัย พระบรมสารีริกธาตุ ในงานมหาวิทยาลัยแมโจ
รวมกับซีพีเอฟยืนเคียงขางประชาชนสูภัยเศรษฐกิจ เมื่อวันเสารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา
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การจัดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทยเฉลิมฉลอง 35 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ณ สนามหนาอาคารเพิ่มพูน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรนําบุคลากรเขารวมพิธีดําหัวอธิการบดี
และผูอาวุโส ประจําป ๒๕๕๓
ณ อาคารแผพืชน มหาวิทยาลัยแมโจ เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๓
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ดานกิจกรรมนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
พรอมผูเขารวมโครงการคายผูนํา ๔ จอบอาสาพัฒนา
รวมทอดผาปาสมทบสรางหองสมุดโรงเรียนปางมะกลวยตําบลปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ในวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรพรอมดวยนักศึกษาที่เขารวมโครงการคายผูนํา ๔ จอบ อาสาพัฒนา นักศึกษาจาก
Kyushu University ประเทศญี่ปุน รวมสรางหองสมุดโรงเรียนวัดปางมะกลวย
โรงเพาะเห็ด สวนสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

91

ดานความรวมมือทางวิชาการ
ดานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ

คณะผลิตกรรมการเกษตรไดมีความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับองคกรตางประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน ประเทศญี่ปุน ไตหวัน จีน เกาหลี เยอรมัน
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส ลาว และเดนมารก เปนตน
หนวยงานที่ไดเจรจาความรวมมือทางวิชาการไดแก
1. เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ College of Agriculture and Life Science, Seoul
National University ประเทศเกาหลี ในวันที่ 5-9 เมษายน 2553
2. เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย 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
92

-

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับคณะกรรมการสภา
คณบดีสาขาการเกษตร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับ College of Agriculture and
Life Sciences Seoul Nation University Rural Development Administration (RDA) และมหาวิทยาลัย Seoul
Nation University โดยศึกษาดูงานที่ Korean Food Research Institute (KFRI) ประเทศเกาหลี ระหวางวันที่ ๕๙ เมษายน ๒๕๕๓
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ความสัมพันธกับหนวยงานตางประเทศ

*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
และผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน
รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
รวมตอนรับ Prof. Dr. Yau-Shiang YANG และ
นักศึกษา จากประเทศไตหวัน
เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง

ประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตฯ
*******************************************************************************************************************************************************

*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดี

และผูบริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม
ตอนรับคณะผูบริหารการศึกษาแขวงบอแกว กรม
อาชีวศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว จํานวน ๖
คน และ ผูบริหารของมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม เขาศึกษาดูงาน
ดานการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
พรอมเยี่ยมชมฐานเรียนรู ตาง ๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดังนี้ ฐานการกําจัดขยะโดยใชไสเดือนดิน ฐานเรียนรู
เห็ดเศรษฐกิจ และโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษฯ เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553
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*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถิตย วิมล
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ขยัน สุวรรณ
รองคณบดีฝายบริหาร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน รอง
คณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศ-สัมพันธ รวมงานเลี้ยงตอนรับนักศึกษาตางชาติจากประเทศภูฏาน
Mr.Jigme และ Mr.Prasad Shalendra และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา Mr.Ganja Sing Rai
เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฟน รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ รวมตอนรับและ
แลกเปลี่ยนงานวิจัยดานกลวยไมของประเทศไตหวัน 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 ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เมื่อวันจันทรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

*

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ และ

อาจารย ดร.เสกสันต อุสสหตานนท อาจารยประจําสาขาไมผล ตอนรับ Professor Michael Fraucis ซึ่ง
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนตําราและงานวิจัยโดยการใชภาษาตางประเทศ 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 ที่ปรึกษาและนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน
มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล ประเทศเกาหลี ดําเนินรายการศ. ดร. สันทัด โรจนสุนทร
คณะกรรมการดูแลกองทุน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร 200 ป
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*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพรอมผูบริหาร คณะผลิต

กรรมการเกษตรรวมตอนรับ Assoc. Prof. Dr. Ricky M. Bates Department of Horticulture Pennsylvania State
University เพื่อเจรจาความรวมมือทางดานวิชาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร
ณ หองประชุม ๑ ชัน้ ๒ อาคารรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

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

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับคณะกรรมการสภา
คณบดีสาขาการเกษตร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความ
รวมมือทางวิชาการกับ College of Agricuture and Life
Sciences Seoul Nation University Rural Development
Administration (RDA)และมหาวิทยาลัย Seoul Nation
University โดยศึกษาดูงานที่ Korean Food Research Institute
(KFRI) ประเทศเกาหลี ระหวางวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๓
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ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2552 คณะผลิตกรรมการเกษตรไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งสิ้น 41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งแตละองคประกอบ
จะมีคะแนนเต็ม 3 โดยภาพรวมไดรับผลการประเมิน 2.54 อยูในระดับ “ดีมาก”
ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน การดําเนินงาน
ไดคะแนน 2.50 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน ไดคะแนน 2.15 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไดคะแนน 2.00 อยูในระดับ พอใช
องคประกอบที่ 4 : การวิจัย ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับ ดีมาก
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนน 2.25 อยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับดีมาก

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

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2552
2.38 คะแนน
2.54 คะแนน
(9 องคประกอบ)
(9 องคประกอบ)
อยูในระดับ “ดี”
อยูในระดับ “ ดีมาก ”
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร
ระหวางวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553
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ดานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและประสบการณตาง ๆ เพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น เพื่อทัดเทียมกับเหตุการณปจจุบัน และเปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากรรุนตอ ๆ ไป
โครงการพัฒนาบุคลากร เปนสวนหนึ่งที่เปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
เชน การฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ การประชุม/เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา/เชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการ และการเสวนา ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับ
1

วันเดือนป
23-11-2553

2

13-11-2553

รายละเอียด
ประชุมวิชาการ ประจําอารักขาพืชแหงชาติ
ครั้งที่ 9 โดยสมาคมอารักขาพืชไทย รวมกับ
สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย และ
สมาคมไทยธุรกิจเกษตร
การประชุมรับฟงผลการศึกษาและให
ขอเสนอแนะการทํางานโครงการวิจัย " การ

สถานที่
ณ โรงแรมสุนียแกรนต
อ.เมือว จ.อุบลราชธานี

ณ หองประชุม1 สํานักงาน
โครงการหลวง ภายใน

3

10-09-2553

4

30-08-2553

5

18-08-2553

6

22-07-2553

วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศ
ไทย " เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป โครงการ
หลวง
การประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๕
รวมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผน
งานวิจัยพืชผักและพืชสมุนไพรระยะ 5 ป
(2555-2559)
ประชุมเพื่อประเมินผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานครู
ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรณืปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่องการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร
ณ หองแกรนด บอลรูม ชั้น ๓
โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค
กรุงเทพฯ
หองประชุมสํานักงานมูนิธิ
โครงการหลวง
หองประชุมหวยน้ําริน โรง
แรมฮอลิเดยการเดน
เชียงใหม
ณ หองควีนสปารค ๑ - ๒
โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค
กรุงเทพฯ
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ลําดับ
7

วันเดือนป
11-08-2553

8

07-07-2553

9

25-05-2553

10

15-05-2553

11

13-05-2553

12

13-05-2553

รายละเอียด
ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลงาน
(ดานที3่ )ที่เกิดจากการปฏบัติหนาที่
สําหรับวิทยาฐานะครุชํานาญการพิเศษ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กรณื
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ประชุมประเมินขาราชการครูใหมีวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่นํามาจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โครงการพัฒนาผูบริหารและเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการในตางประเทศ
ประชุมเชิงปฎิบัติการและไปดูงานดานพืช
เมืองหนาว ( ฝายวิจัยมูลนิธิโครงการ
หลวง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการและไปดูงานดานพืช
เมืองหนาว

สถานที่
โรงแรมฮอลิเดยการเดน จ.
เชียงใหม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม
หอง 202 ชั้น 2 อาคาร
ทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
ประเทศรัสเซีย และเซียงไฮ
ณ หองประชุมศูนยผลิตผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และ
การทัศนศึกษาดูงาน ณ
ประเทศเวียดนาม
ณ หองประชุมศูนยผลิตผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และ
การทัศนศึกษาดูงาน ณ

13

11-05-2553

14

03-05-2553

15

30-04-2553

16

8-03-2553

17

29-03-2553

ประชุมหารือถึงแผนการปฏิบัติงานการ
ปลูกพืชผัก
โครงการศึกษาดูงานการบริการ
สํานักงานในประเทศ
ประชุมสหกิจศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสอบไลภายนอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่
4/2552
การประชุมวิชาการ ประจําป 2553
สวทช.

ประเทศเวียดนาม
โรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บูรพา และบานสุขาวดี
โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.
พระนครศรีอยุธยา
หองประชุมสักทอง อาคาร 1
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยฟารอิส
เทอรน
จ.ปทุมธานี
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ลําดับ
18

วันเดือนป
29-03-2553

19

28-03-2553

20

28-03-2553

21

18-03-2553

22

10-03-2553

23

18-02-2553

24

11-02-2553

25

10-02-2553

26

02-02-2553

รายละเอียด
การประชุมวิชาการ ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
การประชุมวิชาการ ประจําป 2553
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ประชุมวิชาการประจําป 2553 สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
โครงการ การบริหารจัดการดวย
กระบวนการ KM และภาะผูนํา
ประชุมโครงการประกวด การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม
ภาคเหนือและประกวดภาพถาย
ประชุมคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม
เพื่อการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืช:
ถั่วเหลือง
ประชุมปรึกษาหารือ การยกระดับ
มาตรฐานแหลงวัตถุดิบลูกประคบ
สมุนไพร
ประชุมคณะกรรมการสอบไลภายนอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่
3/2552
เสนอผลงานและประชุมวิชาการ

สถานที่
ณ อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ณ อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
อุทญานวิทยาศาสตรประเทศ
ไทย จ.ปทุมธานี
ทัชสตารรีสอรท
อ.
จอมทอง เชียงใหม
หองประชุมมหาวิทยาลัยเทค
โนโยลีราชมงคลลานนา
กองคุมครองพันธุพืช เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
หองประชุมสักทอง อาคาร 1
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยฟารอิส
เทอรน

27

14-01-2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร บางเขน ครั้งที่
48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน
ประชุมโครงการประกวดการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม
ภาคเหนือ เพื่อสงเสริมใหนักออกแบบ
ผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และ
ผูสนใจ เห็นคุณคาของศิลปะลานนา

หองประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา อ.เมือง
จ.เชียงใหม
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กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมสรางความสดใสบุคลากรเกา ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 ดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธาน และได
รวมทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป พรอมทั้งไดอวยพรเนื่องในโอกาสสงทายปเกาตอนรับป
ใหมแกบุคลากรในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร

102

โครงการทบทวนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2553 - 2554
ระหวางวันที่ 2 – 3 กันยายน 2553
ณ โรงแรมรวี วารี รีสอรท แอนดสปา อ.แมแตง จ.เชียงใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ
ผูกลาวรายงาน
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประธานกลาวเปดโครงการ

บรรยากาศของการประชุม

อาจารย ดร.สราญ เพิ่มพูล
ผูใหโอวาท
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“อบรมการสงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทยและการปองกันภัยยาเสพติด”
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ รองคณบดีฝายวิชาการแลมาตรฐานการศึกษา เปนประธาน
ในการเปดการ ฝกอบรม เรื่อง “ดานการสงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
และการปองกันภัยยาเสพติด” โดย มี ด.ต.วรชัย แกวปญญา (ฉายาหนานไข เมืองลําปาง) ในวันพุธที่ 24
กุมภาพันธ 2553 ณ หอง PT 106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี
จากนั้นไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณและแนวโนมการแพรระบาดของยาเสพติดพรอมกับเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑซึ่งรวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่จะนํามาสารเสพติดชนิดตาง การปองกันภัยยาเสพติด
ณ กองบังคับการ ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อําเภอ
แม
ริม จังหวัดเชียงใหม

104
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สํานักงานระหวางวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๓

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน วิทยาเขตบางแสน จังหวัด
นครปฐม
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ดร.ปญญา โชติเทวัญ ผูบรรยาย

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ บานสุขาวดี จังหวัดชลบุรี โดย ดร.ปญญา โชติ
เทวัญ เปนผูบรรยายใหความรู

106
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัด KM เกษตรอินทรีย

งานบริการวิชาการและวิจัยจะจัดกิจกรรม KM สมรรถนะนักวิจัย เรื่อง เกษตรอินทรีย
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมเปนกระบวนกร
เมื่อวันจันทร ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. ณ. หอง ๓o๓ อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

***************************************************************
กิจกรรมที่นํามาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมที่นํามาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารย ศิริกาญจน จันทรเรือง
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ หองบรรยาย ๒๐๒ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรของบุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
จํานวน 9 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

จัดทําโดย นางศศิธร ปญญา
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร
ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2553

