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ค าน า 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะหนึ่งที่จัดให้มีการเรียนการสอน  

ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  โดยมีหนา้ที่ในการผลติบัณฑติทางดา้นการเกษตร

ให้มคีวามรู้ ความสามารถ เพื่อน าความรูท้ี่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวิตต่อ

ตนเองและสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติตอ่ไปในอนาคต 

ดังนัน้ คณะผลิตกรรมการเกษตร  จึงได้รวบรวมข้อมูลทางดา้นต่าง ๆ มาจัดท าเป็นรายงานประจ าปี 

2554  เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูท้ี่สนใจต่อไป 
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สารคณบดี 
 

     คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ได้จัดท า 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553–กนัยายน 2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

สรุปผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ผ่านมาซึ่งได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การประกัน

คุณภาพการศกึษา และด้านการบริหารจัดการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2554 ฉบับนี้

คงจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน ผูท้ี่สนใจที่จะใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานและประโยชน์

ทางดา้นวิชาการและด้านอื่นๆ     

       
      

       (รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์) 

                     คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้     เป็นสถาบันการศกึษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย 

เริ่มตน้จากการเป็น “โรงเรียนฝกึหัดครูประถมศึกษากสิกรรมประจ าภาคเหนือ เปิดสอนนักเรียนมา

ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2477 และได้มพีัฒนาการมาโดยตลอดที่ส าคัญคือ และได้ยกฐานะและเปลี่ยน

ชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในปี พ.ศ.2518 และได้เริ่มเปิดท าการสอนในระดับปริญญา

ตร ีทก.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรก่อตั้งขึ้นเป็นคณะแรก 

กล่าวได้ว่า คณะผลิตกรรมการเกษตร คือคณะที่ด าเนินกิจกรรมหลักตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย

แมโ่จ้มาตั้งแต่เริ่มตน้ 

ภาควิชาแต่ละภาควิชา มหีน้าที่ในการบริหาร และด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลักของ

คณะ  คือ 1) การจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่ภาควิชารับผดิชอบ   2) การวิจัย เพื่อสร้าง

องค์ความรูใ้หม ่  ทั้งการวิจัยพืน้ฐาน และการวิจัยประยุกต์   3) การบริการวิชาการ เพื่อน าความรู้ 

และประสบการณ์ของบุคลากรมาให้บริการแก่เกษตรกร และผูส้นใจทั่วไป   4) การท านุบ ารุงศลิปะ 

วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และเผยแพรก่ิจกรรมทางดา้นศลิปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนา  

ส านักงานเลขานุการคณะ ท าหนา้ที่บริหารและด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ ภายใน

คณะประกอบด้วย 1) งานบริหารและธุรการ   2) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ    3) งาน

คลังและพัสดุ  4) งานบริการการศึกษา และกิจการนักศกึษา 5) งานบริการวิชาการและวิจัย 

ส านักงานกิจการพิเศษ   เป็นหนว่ยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินงานในโครงการด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษส าคัญต่าง ๆ   คอื 1) โครงการคนืชีวติกล้วยไม้ 

ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  2)โครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแต่งบริเวณที่

ประทับพระต าหนักดอยตุง จังหวัดเชยีงราย   3) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพืน้ที่อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชยีงใหม ่เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2554 คณะผลติกรรมการเกษตร มจี านวนบุคลากรทั้งหมด 174 คน         

ดังรายละเอียดดังนี้   ข้าราชการ จ านวน 57  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 43 คน  พนักงาน

มหาวิทยาลัยจากเงนิรายได้ จ านวน 1 คน  พนักงานราชการ จ านวน 15 คน  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  

24 คน  และลกูจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ จ านวน  29 คน และลูกจ้างช่ัวคราวพิเศษ จ านวน 5 คน 
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จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 60 คน จบการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวน 18 

คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 42 คน  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรได้แก่ ต าแหนง่

รองศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 23  คน และต าแหนง่อาจารย์ จ านวน 

27 คน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะผลติกรรมการเกษตรมจี านวนนักศึกษา ทั้งหมด 2,985 คน  

จากเดิมในปีการศึกษา 2553 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  2,771 คน โดยแยกตามระดับดังนี้ ในปี

การศกึษา 2554 มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี   440 คน (จากเดิม ปี 2552  จ านวน 432 

คน  ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จ านวน 2,733 คน (จากเดิม ปี 2552 จ านวน 2,486 คน)   

ระดับปริญญาโท จ านวน 225 คน (จากเดิม ปี 2552 จ านวน 269 คน)  และระดับปริญญาเอก 

จ านวน  27 คน (จากเดิม ปี 2552 จ านวน 16 คน)   

ทางดา้นการเรียนการสอน  คณะผลิตกรรมการเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16

หลักสูตร โดยแยกตามระดับดังต่อไปนี ้ 

ระดับปริญญาตรี  จ านวน   8 หลักสูตร  ได้แก่  

 1.  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์)   สาขาวิชาอารักขาพืช  

       วิชาเอก โรคพืชวิทยา  และ วิชาเอกกีฏวิทยา 

 2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

 3.  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาพืชไร่ 

 4.  วทิยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)์          สาขาวิชาพืชสวน 

  วิชาเอกพืชสวนประดับ  วชิาเอก พชืผัก และ วิชาเอกไม้ผล 

 5.  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาเกษตรเคมี 

 6.  วิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

7.  วทิยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลังงานทดแทน  

8.  วิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 

หลักสูตรปริญญาโท  จ านวน 6 หลักสูตร  ได้แก่ 

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท   

     วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   

     วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท 

 2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาพืชไร่   

  วิชาเอกพืชไร่  และวิชาเอก เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

 3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาพืชสวน 

 4.  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
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 5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการใชท้ี่ดนิและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 

 1.  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพืชไร่ 

 2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท  

  วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   

  วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ   

  วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท 

ด้านงบประมาณ  คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 

2554   จ านวนทั้งสิน้ 94,511,500  บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 61,649,300 

บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 32,862,200  บาท 

 

ด้านการวิจัย   คณะผลติกรรมการเกษตรได้รับงบประมาณงานวิจัยทั้งภายนอกและ

ภายใน  ในปี  2554   รวมทั้งสิน้ 13,124,800 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แหลง่ทุนจากเงนิภายนอก 

จ านวนเงิน   7,155,060  บาท  จ านวน  13  โครงการ และ แหลง่ทุนภายใน   เป็นเงนิ  5,969,740 

บาท   จ านวน    24  โครงการ   

 ด้าน การบริการวิชาการแก่สังคม คณะผลิตกรรมการเกษตรได้มกีารให้บริการวิชาการ

แก่สังคมและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  ซึ่งได้แก่ฐานการเรียนรู้

ด้านเกษตร มีทั้งหมด  15  ฐาน  ซึ่งได้แก่   1. ฐานเรียนรูไ้ม้ดอกไม้ประดับ  2. ฐานเรียนรู้พชืผัก

เศรษฐกิจ    3. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  4. ฐานเรียนรู้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนกิส์   

5. ฐานเรียนรู้ต้นแบบการก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดนิ  6. ฐานเรียนรูผ้ึ้งชันโรง 7. ฐานเรียนรู้

เห็ดแมโ่จ้  8.ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย  9.  ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และ 10. ฐานเรียนรู้ไม้ผล   

11. โครงการจัดตัง้คลีนิคพชื มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ชุมชน  12. โคงการบริการความรู้เกี่ยวกับพืชตระกูล

แตง : น้ าเต้า  13. โครงการ “มหกรรมแขง่ขันนกเขาชวาเสียง”14. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมเมล็ด

พันธุ์พชืผัก และ 15. โครงการแหล่งบริการวิชาการ  การผลิตกล้วยไม้พันธุ์แท้เชิงการคา้ 

นอกจากนีย้ังมีการบริการทางดา้นการจัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดรายการ

วิทยุ  การจัดนทิรรศการทั้งในและนอกสถานที่  การฝึกอบรมระยะสั้น  บุคลากรเป็นวิทยากรทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ  การให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร  การให้บริการวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

เป็นต้น 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะผลติกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้น

อย่างสม่ าเสมอ  เชน่งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส

ของมหาวิทยาลัย งานวันไหว้ครู งานถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  งานพิธีวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี งานวันลอยกระทง  งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช   

การจัดการแขง่ขันกลองหลวงล้านนาไทยเฉลิมฉลอง  35 ปี   คณะผลิตกรรมการเกษตร   ครั้งที่ 7  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เป็นต้น   

 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ผลสรุปโครงการ

ยุทธศาสตรจ์ากแหล่งเงนิงบประมาณและเงินรายประจ าปี พ.ศ. 2554 ได้ ดังตอ่ไปนี้  

1. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลติบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความตอ้งการ 

ของประเทศ จ านวนเงินทั้งสิน้ 3,582,251 บาท มจี านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 25 โครงการ โดย

ใชเ้งินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 186,372 บาท จ านวน 2 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้ 

จ านวนเงิน 3,395,879 บาท  จ านวน 23 โครงการ 

 2.  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม จ านวนเงนิทั้งสิ้น 

1,297,731 บาท มจี านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 2  โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงนิรายได้ 

จ านวนเงิน 906,312 บาท จ านวน 1 โครงการ และรายได้จากแหล่งอื่น จ านวนเงิน 391,419 บาท

จ านวน 1 โครงการ 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะ

ของชุมชน จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,112,486 บาท มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 19 โครงการ 

โดยใช้เงนิงบประมาณแผน่ดิน จ านวนเงิน 1,831,000 บาท จ านวน 13 โครงการ และงบประมาณเงิน

รายได้  จ านวนเงนิ  281,486  บาท จ านวน 6 โครงการ  

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     การด ารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ จ านวนเงินทั้งสิน้  315,645 บาท    มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด   

3  โครงการ โดยใช้เงนิงบประมาณแผน่ดิน จ านวนเงิน 236,400 บาท  จ านวน 1 โครงการ และ เงิน

งบประมาณรายได้ จ านวนเงิน  79,245 บาท จ านวน 2  โครงการ   

 5. ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จ านวนเงินทั้งสิ้น  

428,710 บาท มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 7 โครงการ  จากงบประมาณเงินรายได้ 

 สรุปทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ใช้งบประมาณทั้งหมด 7,736,823 บาท มีจ านวน

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 56 โครงการ/กิจกรรม โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน  

2,253,772  บาท  จ านวน   16  โครงการ   งบประมาณเงินรายได้  จ านวนเงิน   5,091,632 บาท  

จ านวน  39 โครงการ และจากแหล่งงบประมาณอื่น จ านวนเงิน 391,419 บาท  จ านวน 1 โครงการ 
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 ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ

ผลิตกรรมการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้  ใน  9  องค์ประกอบคุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด   คณะกรรมการประเมินมคีวามเห็นวา่  คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นคณะที่มี

ผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีชื่อเสียงในด้านการเกษตรและเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม  คณะได้สรา้งองค์ความรู้ใหมใ่ห้แก่วงการเกษตรเป็นจ านวนมาก  และน าองค์ความรู้เหล่านี้

ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน และฐานเรียนรู้ ต่าง ๆ นอกจากนี้

คณะยังมีบุคลากรซึ่งมีผลงานวิจัยในด้านการเกษตรเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ตามบุคลากรซึ่ง

ทรงคุณค่าเหล่านี้จ านวนหนึ่งก าลังเกษียณอายุราชการ คณะควรพิจารณาด าเนินการสร้างบุคลากร

ทดแทนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้ผลิตบัณฑิตออกไปท างาน

ทางด้านการเกษตรเป็นจ านวนมาก มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการเกษตร   และมี

ความเห็นวา่คณะมกีารปฏิบัติที่ดีในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะและสร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และระบบการประกันคุณภาพของคณะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

อย่างชัดเจนโดยเฉพาะคณะจัดใหม้ีการประเมินภายในระดับภาควิชา  
 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คะแนน 4.13  ระดับดี 
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ปณธิาน  ปรัชญา  วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
      

ปณธิานคณะผลติกรรมการเกษตร 
 

ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และมีคุณค่าต่อการพัฒนาการเกษตร และสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

ปรัชญา 
 

คุณธรรม  ปัญญา  ใฝ่รู้  สู้งาน  เลิศวิชาการเกษตร 
 

วิสัยทัศน ์
 

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์  และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

พันธกจิและยุทธศาสตร์ 
 

1.  จัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ (ยุทธศาสตรท์ี่ 1) 

2. การวิจัยที่มุง่สูค่วามเป็นเลิศดา้นการเกษตร (ยุทธศาสตรท์ี่ 2) 

3. การบริการวิชาการอย่างทั่วถึงสามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้จริง (ยุทธศาสตรท์ี่ 3) 

4. การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธ ารงไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม 

   ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้สร้างประโยชน์แก่สังคม อนุรักษ์และหวงแหน 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ยุทธศาสตรท์ี่ 4) 

5. ประกันคุณภาพแลบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ (ยุทธศาสตรท์ี่ 5) 
 

เป้าประสงค ์
 

1.  ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

2.  เป็นผู้น าในการวิจัยด้านการเกษตร 

3.  เป็นศูนย์บริการวชิาการทางดา้นการเกษตร 

4.  ธ ารงไว้ซึ่งศลิปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

5.  เป็นผู้น าในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ 
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อัตลักษณ์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

“สรา้งบัณฑิต เก่งคดิ สูง้าน พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู่สากล” 
 

นโยบายการบริหาร 
 

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  organization) 

2. มุ่งผลสัมทธิ์เป็นส าคัญ (Result  base  management) 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Efficiency  and  outcomes) 

4. ประหยัดและคุ้มค่า (Cost minimized) 

5. ท าสิ่งที่จ าเป็น (Network  and  outsource) 
 

แผนที่กลยุทธ์ 

“คุณค่าและความภูมิใจของเรา คระผลติกรรมการเกษตร 40 ปี” 

แผนบริหารจัดการที่ดีเพื่อคณะ 4 ปี (2554-2557) 
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แผนที่กลยุทธ์ 
 

“คุณคา่และความภูมิใจของเรา คณะผลิตกรรมการเกษตร 40 ปี” 1 

แผนบริหารจัดการที่ดีเพือ่พัฒนาคณะ 4 ปี (2554-2557) ท าแผน: 14 พ.ย. 53   ปรับปรุงครั้งที่   3   วันท่ี   30 กันยายน 2554 
 

Strategy Map  

แผนที่กลยุทธ ์

Process theme 

1 กระบวนงาน  

Process theme 

2 กระบวนงาน  

Process theme 

3 กระบวนงาน 

Process theme 

4 กระบวนงาน 

Process theme 

5 กระบวนงาน 

Financial perspective 

มิตขิองงบประมาณ 

ม4 

Productivity Strategy 

ปรับโครงสร้าง 

 

Long-Term 

Shareholder Value 

 

Growth strategy    

ทรัพย์สิน อ6 

 

Achievement 

2554  2555 2556 

2557   

 

Customer 

perspective 

มิตนิศ. การเรียนการ

สอน ม3   2  อ5 

Price & Quality 

 

 

Availability, 

Selection  

6 หลกัสูตร  อ1  

 

 

Functionality, 

Service 
ชุมชน บริการวิชาการ 

โครงการในพระองค์ อ8   

กีฬา 4 จอบ ปี 54 

ทุนการศึกษา 

กิจการพเิศษ 

Partnership, Brand 

สภาคณบดี  

ศิษย์เก่า 

เครือข่ายวิจัย  

ดุษฎีบัณฑิต 

Employers 

ความพึงพอใจ 

 

 

Internal process 

perspectives  

มิตขิองการบรหิาร

จัดการ ม2  7 

Operation 

 บรหิารจัดการ 

 การเงิน งปม.จัดสรร 

 ติดตามรายงาน  

ประเมินผู้บริหาร 

7 9  การประกัน

คุณภาพ          

      

Customer 

 กิจกรรม นศ.  

สหกิจศกึษา 

Innovation 

2 4 วิจัย  

อ2 สะสมผลงาน 

 

 

 

 

Regulatory & Social 

รักษาสภาพแวดล้อม 

อ9 

4 6 ค าสัง่ ประกาศ 

มติ วินัย  

International 

affair 

MOU  อ4  

วิเทศสัมพันธ ์

Seminar 

Learning and growth 

perspective  5 

มิตกิารเรียนรู้และ

พัฒนา องคก์ร 

 ม1 

Human capital 

การเพิ่มความรู้    อ3     

ขวัญและก าลงัใจ 

ต าแหนง่วิชาการ 

ทุนพัฒนาอาจารย์ 

 

Information capital 

อ7 

ฐานข้อมูล   

อัตราก าลัง 

นักศึกษาตร ี โท  

เอก  รถ 

งานฟาร์ม 8 

เงินเดือน

งบประมาณ การใช้

น้ ามัน   เงินรายได้ 

ระบบเครือข่าย 

ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสรา้ง 

Organization capital 

นโยบาย   

การตรงเวลา 

การรับรูแ้นวคิด 

ผู้น า 

ทีมงาน กาท าแผน 

ค าขวัญ 

ยุทธศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ ์

 

Development 

capital 

ประชุม 

โครงการพัฒนา 

 

 

หมายเหตุ   สมศ   

สกอ  อ 

 

แถบสีเขียวท าต่อเนื่อง 

 

สีน้ าเงินปฏิบัติและ

ผลงาน 

 

สีด า จะปฏิบัติต่อไป 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์                              

       คณบดีคณะผลติกรรมการเกษตร 

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศตีะโกเศศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

 

  

 

อาจารย์อนันต์   ปินตารักษ์  

       รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

 

 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ   สุทธิกุลบุตร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
 

อาจารย์ ดร.พิภัทร  เจยีมพิริยะกุล                     

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

  

นายปริญญา   สมบูรณ์ 

เลขานุการคณะผลติกรรมการเกษตร 

 



 

โครงสร้างการบริหารงานคณะผลิตกรรมการเกษตร ปี 2554 
 

 

 

      คณบดี 
 

    ท่ีปรกึษาคณบดี                            คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

               รองคณบดี                   เลขานุการ                 ผู้ช่วยคณบดแีละหลักสูตร 

 

 

 *  รองคณบดฝี่ายบรหิาร  *  หัวหน้างานบรหิารและธุรการ     * หลักสูตรสาขาพืชไร่ 

*  รองคณบดฝี่ายวิชาการและ             *  หัวหน้างานคลังและพัสดุ      * หลักสูตรสาขาพืชสวน 

  มาตรฐานการศึกษา  *  หัวหน้างานบรกิารการศึกษา               * หลักสูตรสาขาอารักขาพืช    

*  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา * หัวหน้างานบริการวชิาการและวิจัย           *  หลักสูตรสาขาปฐพีชศาสตร์ 

 และกิจการพิเศษ   *  หัวหน้างานนโยบาย แผน                  *  หลักสูตรสาขาสง่เสริม 

*  รองคณบดฝี่ายวิจัยและ                       และประกันคุณภาพ         การเกษตร 

 บรกิารวิชาการ   *  ส านักงานกิจการพิเศษ     

                                               

              

     หลกัสูตร  MJU SLUSE 

 
         หลกัสูตรการพฒันาภูมิสงัคมอยา่งย ัง่ยนื   

 
        หลกัสูตรเกษตรเคมี 

 
         หลกัสูตรสาขาวทิยาการวทิยาการสมุนไพร 
 
           

     หลกัสูตรพลงังานทดแทน 
  

 
 
                 หลกัสูตรของสงักดัคณะ 
 
                 หลกัสูตรใหม่ 
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การแบ่งส่วนราชการคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 
 

      คณะผลติกรรมการเกษตร 
 

 

 

  หลกัสูตร                                  ส านักงานเลขานุการ                          ส านักงานกจิการพเิศษ 
 

 

พืชไร่                                งานนโยบาย แผนและประกนัคุณภาพ                   โครงการคืนชีวิตกลว้ยไมไ้ทยสู่ไพร 
พลงังานทดแทน                           พฤกษ ์ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

พืชสวน          งานคลงัและพสัดุ                                     โครงการจดัระบบนิเวศวิทยาและตกแต่ง 
                                                                                                                                                                  บริเวณท่ีประทบัรอบพระต าหนกัดอยตุง 

 

  อารักขาพืช                              งานบริหารและธุรการ                                      โครงการอนุรักษส์ภาพป่าพื้นท่ี อ.อมก๋อย 
  

 วิทยาการสมุนไพร                                                  งานบริการวิชาการและวิจยั                      มูลนิธิกลว้ยไมไ้ทย 
 

   ปฐพีศาสตร์                       งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา           มูลนิธิศูนยฝึ์กอบรมเกษตรกรรมและ 
                     อาชีพ   อ.จุน  จ.พะเยา 
  เกษตรเคมี                                                                                                                                                                   
                                                        สโมสรนกัศึกษาคณะผลิตกรรม 

   ส่งเสริมการเกษตร        การเกษตร 
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การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในส านกังานเลขานุการ 

 

 ส านักงานเลขานุการ แบ่งการท างานออกเป็น   5 งาน   ได้แก่  งานบริหารและธุรการ   

งานคลังและพัสดุ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ งานบริการการศกึษาและกิจการนักศกึษา 

และ งานบริการวิชาการและวิจัย  
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คณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี 2554 

 
1.  รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช     ศตีะโกเศศ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

3.  อาจารยอ์นันต์  ปินตารักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏภิาณ     สุทธิกุลบุตร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5.  อาจารย ์ดร.พภิัทร เจียมพริิยะกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย จูวัฒนส าราญ  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาพืชไร่ 

7. อาจารย์ ดร.วลิาวรรณ ศริิพูนววิัฒน์  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาพืชไร่ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาพืชสวน 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจรญิกิจ  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาพืชสวน 

10. อาจารย ์ดร.วรีศักดิ์ ปรกติ  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

11. รองศาสตราจารย์นคเรศ รังควัต  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

12. อาจารย ์ดร.ชัชวจิก์ ถนอมถิ่น  คณาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาอารักขาพชื 

13. นายปริญญา สมบูรณ์  เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

14. นายธนากร พทิยากรศลิป์  ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการประชุม 

15. นางอัมพร เทพศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการประชุม 
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การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของคณะผลติกรรมการเกษตร  

ป ี2553 - ป ี2554 

 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 

1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน) 150 174 

1.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  (คน)  เอก : โท 59  (เอก : โท) 60   (42 %) 

  -  รองศาสตราจารย ์ 11   10   

  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 23   23   

  -  อาจารย ์ 25   27   

1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  (คน)  91   114   

2.1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (หลักสูตร) 15   16   

  -  ระดับปรญิญาตร ี 7   8   

  -  ระดับปรญิญาโท 6   6   

  -  ระดับปรญิญาเอก 2   2   

2.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  (คน) 2,771   2,985   

  -  ระดับปรญิญาตร ี 2,486   2,733   

  -  ระดับปรญิญาโท 269   225   

  -  ระดับปรญิญาเอก 16   27   

3.1 งบประมาณแผน่ดิน  (บาท) 48,329,400 61,649,300 

  -  งบด าเนนิการ 7,777,200 7,278,100 

  -  งบบุคลากร 40,308,800 35,458,500 

  -  งบอดุหนุน 243,400 236,400 

  -  งบลงทุน - 18,676,300 

3.2 งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 30,864,900 32,862,200 

  -  งบด าเนนิการ 16,354,555 16,897,760 

  -  งบบุคลากร 1,239,045 1,251,640 

  -  งบอดุหนุน 8,155,700 10,075,900 

  -  งบลงทุน 3,355,900 2,030,800 

  -  งบรายจ่ายอื่น 1,759,700 2,606,100 

3.3 งบประมาณรวม (บาท) 79,194,300 94,511,500 

  -  สดัส่วนงบประมาณแผน่ดิน : รายได ้ 61 : 39 65 : 35 
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ตาราง 1.1  จ านวนบุคลากรทั้งหมด สังกัดคณะผลติกรรมการเกษตร ประจ าปี 2554 

 
 

 

หน่วยงาน 

 

ข้า 

ราชการ 

 

พนักงาน

มหา 

วิทยาลัย 

พนักงาน

มหา 

วิทยาลัย

เงิน

รายได ้

 

พนักงาน

ราชการ 

 

ลูกจ้าง

ประจ า 

 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

เงิน

รายได ้

 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

พิเศษ 

 

 

รวม 

1. พชืไร่ 11 7 0 3 5 2 0 28 

2. พชืสวน  18 9 1 1 11 2 0 42 

3.  อารักขาพืช  10 3 0 0 1 2 0 16 

4. ปฐพีศาสตร์ 6 6 0 2 1 1 0 16 

5. ส่งเสริมการเกษตร  4 3 0 0 1 2 1 11 

6. วทิยาการสมุนไพร 0 1 0 0 0 0 0 1 

7. ส านักงานเลขานุการ  8 8 0 5 5 15 4 45 

8. ส านักงานกิจการพิเศษ  0 6 0 4 0 5 0 15 

รวม 57 43 1 15 24 29 5 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 1.1  จ านวนบุคลากรทั้งหมด สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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ตาราง 1.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ : ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

หน่วยงาน ต าแหน่ง 

 รศ. ผศ. อาจารย์ รวม 

1. พชืไร่ 3 3 9 15 

2. พืชสวน  3 10 8 21 

3. อารักขาพืช  1 6 3 10 

4. ปฐพีศาสตร์ 2 2 4 8 

5. ส่งเสริมการเกษตร  1 2 2 5 

6. วิทยาการสมุนไพร 0 0 1 1 

รวม 10 23 37 60 
 

 
 

 

แผนภูมิ 1.2 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ : ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตาราง 1.2.1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ : วุฒิการศึกษา  

 

หน่วยงาน วุฒกิารศึกษา รวม 

 ปริญญาโท ปริญญาเอก  

พืชไร่ 7 8 15 

พืชสวน  6 15 21 

อารักขาพืช  3 7 10 

ปฐพีศาสตร์ 1 7 8 

ส่งเสริมการเกษตร  1 4 5 

วิทยาการสมุนไพร 0 1 1 

รวม 18 42 60 
 

 
 

 

แผนภูมิ 1.2.1  แสดงคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ 
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ตาราง 1.2.2  การพัฒนาบุคลากร : จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ปี 2554 
 

หน่วยงาน จ านวน ระดับ ประเภท หมายเหตุ 

พชืไร่ 1 ปริญญาเอก สายวชิาการ นายนิกราน  หอมดวง 

พชืสวน 1 ปริญญาเอก สายสนับสนุน นายวินัย  วริิยะอลงกรณ ์

อารักขาพืช  - - - - 

ปฐพีศาสตร์ 1 ปริญญาเอก สายวชิาการ นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์ 

ส่งเสริมการเกษตร - - - - 

วทิยาการสมุนไพร - - - - 

ส านักงานเลขานุการ 2 ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

สายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 

นายกอบลาภ  อารีศรีสม 

นางสาวอภิริยา  นามวงศพ์รหม 

ส านักงานกจิการพิเศษ - - - - 

รวม 5    
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ตาราง 1.3   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  
 

 

หน่วยงาน 
ข้า 

ราช 

การ 

พนักงาน 

มหา 

วิทยาลัย 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

เงิน

รายได้ 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

พิเศษ 
รวม 

พชืไร่  1 2 0 3 5 2 0 13 

พชืสวน  2 4 1 1 11 2 0 21 

อารักขาพืช  1 2 0 0 1 2 0 6 

ปฐพีศาสตร์ 2 2 0 2 1 1 0 8 

ส่งเสริมการเกษตร  1 1 0 0 1 2 1 6 

ส านักงานเลขานุการ  8 8 0 5 5 15 4 45 

ส านักงานกจิการพิเศษ  0 6 0 4 0 5 0 15 

รวม 15 25 1 15 24 29 5 114 
 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 1.3 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
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อาคาร โรงเรอืนและพื้นที่ฟาร์ม 
 
    

คณะผลิตกรรมการเกษตรมจี านวนอาคารทั้งหมด 9 อาคาร จ านวนโรงเรอืน 22 หลัง 

หอ้งปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย/ห้องประชุม จ านวน  140  หอ้งและพืน้ที่แปลงเพาะปลูกจ านวน 165.2 ไร่ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 (1) อาคารที่ท าการคณะฯ (อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป)ี  พื้นท่ี 1,430 ตร.ม. 2 ชัน้      1 อาคาร 

 (2) หลักสูตรพืชไร่      

 -  พืน้ที่เพาะปลูกของหลักสูตรสาขาพืชไร่     30  ไร่ 

 -  ห้องปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย/หอ้งประชุม (อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 2)  58  หอ้ง 

 (3) หลักสูตรพืชสวน     

 -  หอ้งปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย (อาคารเพิ่มพูน ช้ัน 3)   13  ห้อง

 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ)    

  *  พืน้ที่แปลงพืชสวนประดับ      8   ไร่ 

  *  พืน้ที่หมวดกล้วยไม้ (หน้าศาลเจา้พ่อ) อาคาร 77   4   ไร่ 

  *  พืน้ที่เรือนเพาะช าหลังอาคารพชืศาสตร์    2   ไร่ 

  *  พืน้ที่อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    1   ไร่ 

  *  หอ้งปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย      12  หอ้ง 

 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (พืชผัก) 

  *  พืน้ที่เพาะปลูกของหลักสูตรพืชสวน (พืชผัก)    20  ไร่ 

  *  พืน้ที่แปลงอินทรีย์       1    ไร่ 

  *  กลุ่มโรงเรอืนเห็ด       9  หลัง 

  *  โรงเรือนเพาะเห็ด       9  หลัง 

  *  หอ้งบรรยาย/หอ้งปฏิบัติการ      4  ห้อง 

 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ผล)  

  *  หอ้งปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย      2   ห้อง 

  *  พืน้ที่แปลงไม้ผล (เดิม)      10  ไร่ 

  *  อาคารเรียน 1 ช้ัน       2   หลัง 

  *  โรงเรือนเพาะช า       3   หลัง 

  *  พืน้ที่แปลงไม้ผล (บ้านโปง)      80  ไร่ 

  *  อาคารเรียน 2 ช้ัน       1   หลัง 

  *  โรงเรือนเพาะช า       1   หลัง 
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 (4) หลักสูตรอารักขาพืช 

 -  อาคารปฏิบัติการก าจรบุญแปง 2 ช้ัน     360  ตรม. 

 -  ห้องปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย/ห้องประชุม อาคารเพิ่มพูลชัน้ 4  21    หอ้ง 

 -  พืน้ที่โรงบรรจุและนึ่งก้อนเห็ด      72   ตรม. 

 -  อาคารปฏิบัติการ / อาคารปฏิบัติการโรคพืช  2  หลัง   5   ไร่ 

 -  พืน้ที่แปลงทดลองหม่อนไหม      5   ไร่ 

 (5) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ 

 -  พืน้ที่อาคารปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา  4  ช้ัน    2.5  ไร่ 

 -  พืน้ที่โรงเรือน        160  ตรม. 

 -  ห้องปฏิบัติการ/หอ้งบรรยาย/หอ้งประชุม     24   หอ้ง 

 (6) หลักสูตรส่งเสรมิการเกษตร 

 -  ห้องปฏิบัติการ        6     ห้อง 

 (7) ส านักงานกิจการพเิศษ 

 -  พืน้ที่โครงการกล้วยไม้       6.7  ไร่ 

 -  อาคารปฏิบัติการ       1   หลัง 
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การด าเนินงานตามพันธกจิและยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
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ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

คณะผลิตกรรมการเกษตรได้มหีลักสูตรที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร 

ปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร รวมจ านวนทั้งสิน้  16 หลักสูตร  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  ระดับปริญญาตรี  มีจ านวนหลักสูตร   8 หลักสูตร  ซึ่งได้แก่  

 1.1. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาพืชไร่ 

 1.2. วทิยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)์          สาขาวิชาพืชสวน 

   วิชาเอกพืชสวนประดับ  วิชาเอก พชืผัก และ วิชาเอกไม้ผล 

 1.3. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)   สาขาวิชาอารักขาพืช  

       วิชาเอก โรคพืชวิทยา  และ วิชาเอกกีฏวิทยา 

 1.4. วทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

 1.5. วทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 1.6. วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)     สาขาวิชาเกษตรเคมี 

1.7. วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลังงานทดแทน  

1.8. วิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิทยาการสมุนไพร 
 

2. หลักสูตรปริญญาโท  จ านวน 6 หลักสูตร  ได้แก่ 

 2.1. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาพืชไร่   

   วิชาเอกพืชไร่  และวิชาเอก เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

 2.2. วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาพืชสวน 

 2.3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

 2.4. วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท   

       วิชาเอกสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร  วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

  และ  วิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท 

2.5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

 2.6. วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการใชท้ี่ดนิและการจัดการ 

       ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 
 

3.  ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 

 3.1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชาพืชไร่ 

 3.2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท  

       วิชาเอกสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร  วิชาเอกพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

   และวิชาเอกวางแผนและพัฒนาชนบท 
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ตาราง ย 1.1 การเปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 
 

 

ปี 2553 ปี 2554 

1. ระดับปริญญาตร ี (7 หลักสูตร) 1. ระดับปริญญาตร ี (8 หลักสูตร) 

1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาพืชไร่ 

1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาพืชสวน 

วิชาเอกพืชสวนประดับ วิชาเอกพืชผัก และวิชาเอกไมผ้ล 

1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาอารักขาพืช 

วิชาเอกโรคพชืและวิชาเอกกีฎวิทยา  

1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์ 

1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาเกษตรเคม ี

1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาพืชไร่ 

1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาพืชสวน 

  วิชาเอกพืชสวนประดับ วิชาเอกพืชผัก และวิชาเอกไมผ้ล 

1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาอารักขาพืช 

  วิชาเอกโรคพชืและวิชาเอกกีฎวิทยา  

1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาปฐพี

ศาสตร์ 

1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  สาขาวิชาเกษตรเคม ี

1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 

    1.8  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 

2. ระดับปริญญาโท  (6 หลักสูตร) 2. ระดับปริญญาโท  (6 หลักสูตร) 
2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรชนบท 

2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ท่ีดินและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

ชนบท 

2.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ท่ีดินและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

3. ระดับปริญญาเอก  (2 หลกัสูตร) 3. ระดับปริญญาเอก  (2 หลกัสูตร) 
3.1 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

3.2 ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

ชนบท 

3.3 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

3.4 ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร

ชนบท 

รวมจ านวน  15  หลักสูตร รวมจ านวน  16  หลักสูตร 
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การเปรียบเทยีบจ านวนหลักสูตรระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 

 
 

หลักสูตร ปี 2553 ปี 2554 

ระดับปริญญาตรี 7 8 

ระดับปริญญาโท 6 6 

ระดับปริญญาเอก 2 2 

รวม 15 16 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิย 1.1 การเปรียบเทยีบจ านวนหลักสูตรระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 
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ตาราง ย 1.2   จ านวนหลักสูตรที่บรรจุในแผนพัฒนาการระดับอุดมศกึษา (แผน 10) 

ระหว่างปี 2554-2557  

 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร จ านวน ก าหนดเปิดสอน 

1 ระดับปริญญาตรี 

1. วทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรธรรมชาติ  

2. วทิยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)  รวม 4 สาขา  ได้แก่   

          พชืไร่  พืชสวน  อารักขาพืชและปฐพีศาสตร์ 

 

2 

 

2554 

2554 

 

2 ระดับปริญญาโท 

1. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน  

          (หลักสูตรนานาชาติ)  

2. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอารักขาพชื  

3. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผลิตทางการเกษตร 

      (Precision Agriculture) โดยใชเ้ทคโนโลยเีซนเซอร์ 

     4.  วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 

4  

2554 

 

2554 

2554 

 

2555 

3 ระดับปริญญาเอก 

1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาพชืสวน (นานาชาติ) 

2.  ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

2  

2554 

2554 
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จ านวนนักศึกษา 
 

ตาราง ย 1.3 การเปรียบเทยีบจ านวนนักศึกษาระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 

 

ปี 2553 ปี 2554 

หลักสูตร จ านวน หลักสูตร จ านวน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาตร ี

พืชไร่ 127 พืชไร่ 107 

พืชสวน (204) พืชสวน (197) 

-  พืชผัก 

- พืชสวนประดับ 

- ไม้ผล 

67 

64 

73 

- พืชผัก 

- พืชสวนประดับ 

- ไม้ผล 

64 

62 

71 

อารักขาพืช (กฎีวิทยา) 73 อารักขาพืช (กฎีวิทยา) 72 

ปฐพีศาสตร ์ 35 ปฐพีศาสตร์ 40 

สง่เสริมการการเกษตร 237 ส่งเสรมิการการเกษตร 205 

เกษตรเคมี 26 เกษตรเคมี 48 

พลังงานทดแทน 122 พลังงานทดแทน 118 

  วิทยาการสมุนไพร 28 

รวม  824 รวม 815 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท 

พืชไร่ 4 พืชไร่ 5 

พืชสวน 16 พืชสวน 13 

ปฐพีศาสตร ์ 3 ปฐพีศาสตร์ 5 

พัฒนาทรัพยากรชนบท 40 พัฒนาทรัพยากรชนบท 16 

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

6 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

6 

การพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยนื 23 การพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยนื 21 

รวม  92 รวม 66 

ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก 

พัฒนาทรัพยากรชนบท 18 พัฒนาทรัพยากรชนบท - 

รวม  18 รวม - 
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จ านวนนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ ย 1.2  การเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาแตล่ะระดบั ระหว่างปี 2553 และ 2554 
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ระดับปริญญา จ านวนนักศกึษา 

 ปี 2553 ปี 2554 

ระดับปริญญาตรี   2,486 2,733 

ระดับปริญญาโท   269 225 

ระดับปริญญาเอก 16 27 

รวม 2,771 2,985 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 
คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มกีารท างานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ดา้นการเกษตร 

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 คณะผลติกรรมการเกษตร  

ได้รับงบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายใน  ในปี  2554   รวมทั้งสิ้น 13,124,800 

บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แหลง่ทุนจากเงนิภายนอก จ านวนเงนิ   7,155,060  บาท  จ านวน  13  

โครงการ และ แหล่งทุนภายใน   เป็นเงิน  5,969,740 บาท   จ านวน    24  โครงการ มีผลงานวิจัยที่

ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร ่จ านวน 32 เรื่อง  งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 

11 เรื่อง และผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประจ าปี 2554 จ านวน 17 ผลงาน (ตารางผนวก) 

 

ตาราง ย 2.1  โครงการวิจัยและงบประมาณปี 2553-2554 
 

โครงการ / แหล่งเงนิ ปี 2553 ปี 2554 

2.1 แหลง่ทุนภายนอก (โครงการ) 

    งบประมาณ (บาท) 

 26  

5,203,070 

13  

7,155,060    

2.2 แหล่งทุนภายใน (โครงการ) 

    งบประมาณ (บาท) 

19 

3,095,000 

24 

5,969,740 

งบประมาณรวม 8,298,070 13,124,800 
 

 
 

แผนภูมิ ย 2.1  การเปรียบเทียบแหลง่ทุนงานวิจัยระหว่างปี 2553 และ  ปี 2554 
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ผลงานวิจัยเด่น ประจ าปี 2554 

 

1. พันธุ์ข้าวโพดหวานสองสลีกูผสมคุณภาพดี “หวานแมโ่จ้ 84” 

 

พันธุ์ขา้วโพดหวานสองสลีูกผสมคุณภาพดี “หวานแมโ่จ้ 84” 

Good  Quality Bicolor Sweet Corn Hybrid “Wan Maejo 84” 

 
ประวติร  พุทธานนท์ 1    ศิริชัย  อุ่นศรีส่ง 1  สุรนิทร์  ดีสปีาน 2  เศรษฐา  ศิริพนิทุ์ 1  จินดา  จันทรอ์อ่น 3   เสกสรร  สงจันทึก 2      

Prawit  Puddhanon 1 ,   Sirichai Un-srisong 1 ,  Surin  Deesripan 2,  Settha  Siripin 1 ,  Jinda  Jan-orn 3   

 Seksan  SongJunthuek 2 

1 ภาควิชาพชืไร่  คระผลิตกรรมการเกษตร  2 ฝ่ายขยายพันธุ์พชืและสัตว์ ส านักวิจัยและสง่เสรมิวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
1 Department of Agronomy} Facculty of Agricultural Production,  2 Division of Plant and Animal Mulipllcation, Office of Agricultural  

Research and Extension, Maejo  University 50290 
3 สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900      

3 Field Crop Research Institute, Department of Agriculture, Bangkok  10900      

(prawit@mju.ac.th) 

 

บทคัดย่อ 

 
 การสร้างพันธ์ุขา้วโพดหวานสองสีลูกผสมคณุภาพสูง เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรแช่แข็ง เป็น

โครงการวจิัยประยุกตด์้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช เพื่อพัฒนาพันธ์ุขา้วโพดหวานสองสีลุกผสมท่ีดีไว้รองรับการขยายตัว

ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก ไดด้ าเนนิการตดิตอ่กันกวา่ 10 ปี (22 ฤดูปลกู) ระหว่างปี 2543-

2553  ท้ังในแปลงของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้และไร่เกษตรกร โดยมขีั้นตอนดังน้ี การสกัดสายพันธ์ุพ่อ-แม ่และการ

ประเมินเชื้อพันธุกรรมคุณภาพจากภายในและต่างประเทศ การสร้างพันธ์ุลุกผสม (เบือ้งต้น) ที่ควบคุมด้วยยีน sh2 

และการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพกับพันธ์ุมาตรฐาน NT 58  พบความดีเด่นเหนอืพ่อแมข่องลูกผสม จากการ

ผสมขา้มระหว่างเชื้อพันธุกรรมท่ีต่างกันในชั่วแรก ๆ ของสายพนัธ์ุ (S2) จากนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและ

คัดเลอืกสายพันธ์ุพ่อ-แม ่และสร้างพันธ์ุลุกผสมจนได้พันธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเดี่ยวหมายเลข 4058 F1 ท่ีมีความ

สม่ าเสมอของทรงตน้ ออกดอกและออกไหมเมื่ออายุ 42 และ 43 วัน อายุสัน้เก็บเกี่ยวได้ภายใน 59-68 วัน หลัง

ปลูก ฝักมคีุณภาพด ีมีท้ังเมล็ดสีเหลอืงและเมล็ดสขีาว อ่อนนุ่ม หวาน มีคา่บริกซ์ 15.3 % (15.3 % Brix) น้ าหนักฝัก

สดท้ังเปลอืกและปอกเปลอืกเฉลี่ย 384 และ 247 กรัม น้ าหนักฝักสดท้ังเปลอืกและปอกเปลอืกเฉลี่ย 3 การทดลอง 

เท่ากับ 3,051 และ 1,964 กก./ไร่ เหมาะส าหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมขา้วโพดหวานแช่แข็งคุณภาพสูง ได้

แนะน าลุกผสมพันธ์ุหมายเลข 4058 หรือ (Inbred no.40-7-1 x NT 58 WS3 #4-4)F1 ให้เกษตรกรทดลองปลูกส่ง

ตลาดฝักสดอยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และจะเสนอให้พิจารณารับรองเป็นพันธ์ุขา้วโพดหวานของ

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ ชื่อ “หวานแมโ่จ้ 84” 

 

ค าส าคัญ : ข้าวโพดหวานลูกผสม หวานแมโ่จ้ 84 ยีนชรังเคน-2 
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2.  การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรยี์ด้วยไส้เดือนดิน 

ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช  

      ภาควิชาทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอ้ม  คณะผลิตกรรมการเกษตร  

                        มหาวทิยาลยัแม่โจ้   ต.หนองหาร  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม ่ 50290 

 โทรศัพท์   053- 873490  ตอ่  107  โทรสาร  053-873490 ตอ่ 200 

 Email -  arnat009@yahoo.com 
 

แหลง่เงนิทนุวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

        ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
 

รางวลัทีไ่ด้รับ (เป็นผลงานที่ไดก้ารยอมรับเชงิประจักษใ์นการน าไปใชป้ระโยชน)์ 

 

เนื้อหาผลงานโดยสงัเขป  

      ขยะมูลฝอยในจังหวัดเชยีงใหม่กวา่รอ้ยละ 64 เป็นขยะอินทรีย์  ซึ่งเป็นสว่นท่ีก่อปัญหามากต่อชุมชนในด้าน 

กลิ่น  แมลงวัน  น้ าเน่าเสีย  อาหารเป็นพิษ และภาพที่ไมน่า่มอง  การก าจัดขยะอินทรียท่ี์มีปริมาณมากนัน้ 

จ าเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยท่ีีสามารถก าจัดได้อยา่งรวดเร็ว  เนื่องจากเป็นขยะที่ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดลอ้มได้งา่ยและเร็ว

ท่ีสุด ปัจจุบันพบวา่การใชไ้ส้เดอืนดินก าจัดขยะอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถก าจัดขยะอินทรีย์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่ชุมชน เพราะไม่มีกลิ่นเหม็น ไมม่นี้ าเน่าเสีย และไมใ่ชพ้ลังงานหรือ

เชื้อเพลงิในการก าจัด  ซึ่งเป็นวธีิการท่ีช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยในสว่นของขยะอินทรีย์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม   นอกจากก าจัดขยะอนิทรีย์แล้วยังสามารถผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมัก

ส าหรับน ากลับมาใชใ้นภาคการเกษตรไปพร้อมๆ กันได้   โดยในกระบวนการก าจัดขยะอินทรีย์ดว้ยไส้เดอืนดินจะ

ได้ผลผลิตอยู่ 3 ชนดิ คือ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดอืนดิน (12% ของขยะอินทรีย์ท่ีก าจัด) น้ าหมักมูลไส้เดอืนดิน (40 % ของ

ขยะอนิทรีย์ท่ีก าจัด) และตัวไส้เดอืนดินท่ีขยายจ านวนเพิ่มขึ้นส าหรับแจกจ่าย จ าหนา่ยให้กับผูท่ี้สนใจต่อไป 

จากการวจิัยส ารวจเก็บรวบรวมสายพันธ์ุไส้เดอืนดินท้องถิ่นของไทยมาทดสอบยอ่ยขยะอนิทรีย์ท าให้ได้สายพันธ์ุ

ไส้เดอืนดินท่ีเหมาะสมตอ่การน ามาใชก้ าจัดขยะอนิทรีย์ในประเทศไทยได้อยา่งดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพเชน่เดียวกับ

สายพันธ์ุทางการค้า นั่นกค็ือ สายพันธ์ุ  “ขีต้าแร่” ซึ่งส ารวจพบอาศัยอยูใ่นมูลวัวนม และคอกมา้ รูปแบบการเลีย้ง

ไส้เดอืนดินก าจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก สามารถสรา้งขนาดใหญใ่นระดับโรงเรือน หรือขนาดเล็กในระดับ

ครัวเรือนได้ขึน้อยูก่ับปริมาณขยะอินทรีย์และต้นทุนท่ีมี   

       มหาวทิยาลัยแมโ่จไ้ด้ด าเนินการจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบก าจัดขยะอินทรีย์ดว้ยไส้เดอืนดินขนาด 1 ตัน/วัน 

ขึน้ในปี พ.ศ. 2547 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือนจากหน่วย

ปราบปรามยาเสพติดสถานทูตอเมริกาประจ าประเทศไทย งบวจิัยจากส านกังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.) งบการด าเนนิงานจากมูลนิธิโครงการหลวง และงบประมาณด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการ

วชิาการจากมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้ และได้เปิดด าเนนิงานและบริการวิชาการครัง้แรกในงาน 70 ปีแม่โจ้ ให้หน่วยงาน

และเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ศกึษามากกว่า 200 หน่วยงาน และ 30,000 คน พร้อมท้ังได้จัดฝึกอบรมและบรรยายนอก

สถานท่ีไม่น้อยกวา่ 100 คร้ัง มากกวา่ 2,000 คน 
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         จากผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมาดังกล่าวได้มหีนว่ยงานตา่งๆ เชน่ องค์การบริหารส่วน

ต าบล  เทศบาล  โรงเรียน โรงพยาบาล  ทัณฑสถาน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปสนใจเป็นจ านวนมาก  และในปี 2551 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารก าจัดขยะอินทรีย์ดว้ยไส้เดอืนดินสู่ชุมชน โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเชยีงใหม่เข้าร่วมโครงการ

เพื่อเป็นต้นแบบจ านวน 5 แห่ง ได้แก ่มหาวิทยาลัยแมโ่จ้     โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย     โรงพยาบาลสันทราย     

ศูนยเ์รียนรู้อ าเภอไชยปราการ และตลาดสดเจดีย์แม่ครัว  โดยในโครงการจะจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบก าจัดขยะ

อนิทรีย์  ดว้ยไส้เดอืนดินในระดับ 10 ตัน/วัน ในหน่วยงาน 5 แหง่ เพื่อเป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้การใชไ้ส้เดอืนดินก าจัด

ขยะอนิทรีย์ให้กับหนว่ยงาน คนในชุมชน และผู้ท่ีสนใจในพืน้ท่ีใกล้เคียง  พร้อมท้ังฝึกอบรมความรู้ให้กับบุคลากรใน

หนว่ยงานและคนในชุมชน เพื่อให้สามารถเลีย้งไส้เดือนดินก าจดัขยะอินทรีย์ในชุมชน ครัวเรือน และเป็นอาชพี

เสริมสร้างรายได้ให้กับหนว่ยงานหรือครอบครัวตอ่ไป 

การศึกษาวิจัยนี้มีจุดเด่นโดยสรุปไดด้ังนี ้

1. ใชไ้ส้เดอืนดินในการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอนิทรีย์เร็วท่ีสุดเพยีง 5 วัน 

2. ได้ปุ๋ยอนิทรีย์ 2 ชนดิ คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดอืนดิน และน้ าหมักมูลไส้เดอืนดิน 

3. ขยะ 100 กิโลกรัม จะได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดอืนดิน 12 กิโลกรัม น้ าหมักมูลไส้เดอืนดิน  40 ลิตร  

4. ปุ๋ยท่ีได้มคี่า pH เป็นกลาง และส่งเสริมการออกดอกผลดมีาก  

5. ไมม่นี้ าเสียออกจากระบบ (น้ าเสีย สูญหายออกจากระบบได ้100 %) 

6. ไมม่กีลิ่นเหม็นรบกวนพื้นท่ีใกล้เคียง 

7. ไส้เดอืนดินจะเพิ่มขึ้นแบบทวคีูณตามระยะเวลาการเลีย้ง (ระบบจะผลิตปุ๋ยได้เร็วขึน้) 

8. ไมใ่ชพ้ลังงานหรือเชื้อเพลงิในระบบผลิต  

9. ใชแ้รงงานนอ้ย 

10. ไส้เดอืนดินสีแดงท่ีใชห้าไดจ้ากท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย (ในฟารม์วัวนม) 

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากผลงาน 

1. ได้โรงเรือนต้นแบบท่ีมีความเหมาะสมในการใชก้ าจัดขยะอนิทรีย์ในชุมชนได้เต็มอัตราในระดับ 10 ตัน/วัน ในพื้นท่ี

เป้าหมาย 5 แห่ง  

2. โรงเรือนต้นแบบสามารถผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดอืนดินได้อยา่งนอ้ย 432 ตัน/ปี  น้ าหมักมูลไส้เดอืนดิน 1,440,000 

ลิตร/ปี และขยายพันธ์ุไส้เดอืนดินได้อยา่งน้อย 2,400 กิโลกรัม/ปี 

3. เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถซือ้ปุ๋ยอนิทรีย์ราคาถูกและไมต่อ้งขนสง่ไกล   

4. สร้างรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิตท่ีไดจ้ากโครงการในพืน้ท่ีชุมชนเป้าหมายรวม 5 แห่งไมต่่ ากว่า 2,844,000 

บาท/ปี 

5. เทศบาลสามารถลดการจัดเก็บขยะอินทรีย์ 60 %ในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ   

6. มีแหล่งศึกษาดูงานด้านการก าจัดขยะอินทรีย์ท่ีใกล้ชุมชน ท าให้เกิดการถ่ายทอดเผยแพร่ท่ีเร็วและง่ายตอ่การเข้า

ศกึษาเรียนรู้ของชุมชน 

7. ประชาชนในชุมชน ครูนักเรียน นักศกึษา แม่คา้ มคีวามเข้าใจสนใจและมีสว่นร่วมในการจัดการสภาพแวดลอ้มใน

ชุมชนของตน และมีจิตส านึกในด้านการคัดแยกขยะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 

 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดใหม้ีการบริการวิชาการแก่สังคมใน

ด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดฐานเรียนรู้ทางด้านการเกษตร  การจัดสัมมนาทางวิชาการ  การจัดฝึกอบรม

เกษตรกร  การเผยแพร่ความรูท้างด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นกรรมการ  ที่ปรึกษา 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหนว่ยงานภายนอก  นอกจากนี้ยังมีการบริการทางด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ทางวิชาการ  การจัดรายการวิทยุ  การจัดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่  การฝึกอบรมระยะสั้น  

บุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ   การให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร   การให้บริการ

วิเคราะหท์างห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (Echo Partners) จ านวน ๓๕ คน เข้าศึกษาดูงาน 

ฐานเรียนรูก้ารเลีย้งไส้เดือนก าจัดขยะ 

 เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
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เทศบาลต าบลหนองเรือ น าคณะผู้บริหารและสมาชกิ จ านวน 53 คน  

เข้าเยีย่มชมฐานเรียนรู้ไส้เดอืนดินก าจัดขยะ เมื่อวันศุกรท่ี์ 4 กุมภาพันธ์ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยว์จิัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะ

เศรษฐศาสตร์ น านักศึกษาจาก Nueva Vizcaya State 

University จากประเทศฟิลปิปินส์ จ านวน ๗ คน เข้า

เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ไส้เดอืนดินก าจัดขยะและ 

ฐานเรียนรู้กลว้ยไมไ้ทย      

 ในวันอังคารท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตนัโช ร่วมบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโพรนสิ์ 

ให้กับพธีิกรและทีมงานของบริษัท แมกซิมา สตูดโิอ จ ากัด ผูผ้ลติรายการ "บุษบาบานเชา้"ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกชอ่ง 5 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๔  

ณ อาตารทรัพยากรดนิและสิ่งแวดลอ้ม คณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยพ์ลังงานทดแทน  คณะผลติกรรมการเกษตร และโครงการคืนชวีติกล้วยไม้ไทย  

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนพายัพเทคโนโลย ีวันท่ี 21 มกราคม 2554 
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คณะผลิตกรรมการเกษตร รว่มจัดนทิรรศการ ณ สถานีวทิยุ มก มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

อ.สันทราย  จ.เชยีงใหม่   ในวันท่ี  22 มกราคม 2554 
 

   การจัดรายการวิทยุ 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ุ หัวหน้าโครงการฐานเรียนรู้เห็ดแมโ่จ้ (อารักขาพชื) 

ร่วมจัดรายการวทิยุเพื่อประชาสัมพันธ์ "การท าเช้ือและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

(การเพาะเห็ดโคนนอ้ยในโรงเรือนและตะกร้า)รุ่นท่ี 3" 

ทางสถานวีทิยุมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ FM 95.5 Mhz 

 เมื่อวันพุธท่ี 28 กันยายน 2554 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ร่วมจัดรายการวทิยุ "คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน"  

ณ สถานวีทิยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ FM 95.5 MHz เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  อนิทสาร รว่มจัดรายการวทิยุ คณะผลติกรรมการเกษตรพบชุมชน ในหัวข้อ  

"การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๒" เมื่อวันพุธท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ลง  

 

 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ร่วมจัดนทิรรศการเทคโนโลยทีางด้านการเกษตร  

ในงาน Agriculture Asia 2010 "เกษตรไทย ก้าวไกล เท่ากัน"ในงานเทศกาลดอกไมบ้าน  

ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันท่ี ๔-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช  

ร่วมรายการมองเมอืงเหนอื เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดนิและปุ๋ยแห่งชาติคร้ังท่ี ๒  

ทางสถานโีทรทัศน์แหง่ประเทศไทยจังหวัดเชยีงใหม่  

เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

 

 

 

รองศาสตราจารยป์ระวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

พร้อมด้วยรองคณบดี คณะผลติกรรมการเกษตร เขา้คาราวะ  

รศ.ธีระ วสิิทธ์ิพานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด ารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มกีารจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส าคัญที่ส่งเสริมให้บุคลากร นักศกึษาได้มสี่วนรว่มในการท ากิจกรรม และเป็นการ

ปลูกฝังจติส านึกและทัศนคติที่ดีในการรว่มกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ ประเพณีสงกรานตไ์ด้มี

การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวคณบดีและอาวุโส  โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ประวิตร พทุธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้บรหิาร 

 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึกษาต่างชาตริว่มถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  

ณ วัดห้วยเกีย๋ง  วัดศิรมิงคล(ป่าบง ) วัดทิพยวนาราม บา้นหนองหาร และวดัเจดยี์แม่ครัว  

เมื่อวันพุธที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและ 

บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมท าบุญ 

คณะและอุทิศส่วนกุศลแก่บุคลากรของคณะผลิตฯ 

ท่ีลว่งลับไปแลว้  

ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

 เมื่อวันอังคารท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
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การแขง่ขันกลองหลวงลา้นนาไทย ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

 ณ ข่วงวัฒนธรรม สามกษัตรยิ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีรดน้ าด าหัวผู้อาวุโสและคณบดี 

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2554 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ประวติร พุทธานนท์ คณบดีคณะ

ผลติกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะฯ แถลง

นโยบายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการคณะผลติ

กรรมการเกษตรพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๕๑๐   อาคาร

เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรนีครินทร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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การมอบทุนการศึกษาให้แกบุ่ตรของบุคลากรคณะผลิต

กรรมการเกษตร 

ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 

ณ ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

 

 

 

 
            รองศาสตราจารย์ประวติร พุทธานนท์  

            คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรและ 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏภิาณ สุทธิกุลบุตร  

           รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดท า 

           ฐานขอ้มูลของคณะผลติกรรมการเกษตร  

           เมื่อวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

           ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะฯ

ร่วมงานเกษยีณอายุราชการประจ าป ี2554 พร้อมมอบ

ของท่ีระลึกแก่รองศาสตราจารยส์ห ตุลพงษ์ 

 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภเิเษก รัชกาลท่ี 9  

เมื่อวันท่ีพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน 2554 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย 

บุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรมอบของท่ีระลึกแก่นายจรัล ปันเจรญิ ลูกจ้างประจ า สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ 

ในโอกาสเกษียณอายุราชการกอ่นก าหนด  

โดยมอบของท่ีระลึก ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
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รองศาสตราจารย์ ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมลงนามถวายพระพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี  

ณ ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสารท่ี์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

รับมอบเงินบริจาคจากคุณไชยวัฒน์ วัฒนไชย ศิษยเ์ก่าพชืไร่ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

เพื่อสนับสนุนการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๔ 
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ด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือทางวชิาการ 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มคีวามรว่มทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ เช่น ประเทศ

ไต้หวัน  ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปนิส์   เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผศ.ดร. สห ตุละพงศ์ น าChung-Ruey Yen Ph.D. Dean Agriculture,Pingtung University Taiwan  

เข้าพบรองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ คณบดีและรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศตีะโกเศศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

เพื่อเข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือทางหลักสูตรและวิชาการ  

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 

ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารยย์งยุทธ ศรเีก่ียวฝั้น รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโมช ศีตะโกเศศ รองศาสตราจารย์นิพนธ ์ไชยมงคล ดร. ธีรนชุ เจริญกิจ และ

คณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรรว่มต้อนรับและเจรจาความร่วมมอืทางวิชาการกับ Prof.Dr.Yamauchi 

Naoki Dean,of Agricuture,Yamauchi University จากประเทศญี่ปุ่น  

ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารรัตนโกสนิทร ์๒๐๐ ปี เมือ่วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 47 



 

 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ประวิตร พทุธานนท์  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รว่มต้อนรับ 

Dr.Victoriano Estira พรอ้มคณะ จาก Pagasinan 

State University (PSU)ประเทศฟิลิปปนิส์  

เมื่อวันพฤหสับดีที ่4 พฤศจิกายน 2554 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป ี

 

 

 
 

 
 

 

 
รองศาสตราจารย์ประวิตร พทุธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

รว่มต้อนรับ Dr.Itano Toshifumi,Trustee พรอ้มด้วยคณะจาก Kagawa University  

เพื่อลงนามและหารอืความรว่มมือทางดา้นวิชาการ  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร ์200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  

เมื่อวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ

ผลิตกรรมการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้  ใน  9  องค์ประกอบคุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  และได้สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา ตามองคป์ระกอบเป็น ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 :   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ 

แผนการด าเนินงาน 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 :  การผลิตบัณฑิต 4.13 ด ี

องค์ประกอบที่ 3 :  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4 :  การวิจัย 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.50 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 7 :  การบริหารและการจัดการ 4.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 8 :  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ด ี

คะแนนรวม 4.00 ด ี

 

  จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

เป็นคณะที่มีผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีชื่อเสียงในด้านการเกษตรและ

เป็นที่ยอมรับของสังคม  คณะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงการเกษตรเป็นจ านวนมาก  และน าองค์

ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และฐานเรียนรู้ ต่าง  ๆ 

นอกจากนี้คณะยังมีบุคลากรซึ่งมีผลงานวิจัยในด้านการเกษตรเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ตาม

บุคลากรซึ่งทรงคุณค่าเหล่านี้จ านวนหนึ่งก าลังเกษียณอายุราชการ คณะควรพิจารณาด าเนินการ

สร้างบุคลากรทดแทนใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้ผลิตบัณฑิตออกไปท างานทางด้านการเกษตรเป็นจ านวนมาก มีศิษย์

เก่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการเกษตร   และมีความเห็นว่าคณะมีการปฏิบัติที่ดีในด้านการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 

และระบบการประกันคุณภาพของคณะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคณะจัดให้มีการ

ประเมินภายในระดับภาควิชา  

 

การเปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาระหว่างปีการศกึษา 2552 และ 2553 
 

 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศกึษา 2552 ปีการศกึษา 2553 

2.54  คะแนน 

(9  องค์ประกอบ) 

อยู่ในระดับ  “ ดมีาก ” 

4.00 คะแนน 

(9  องค์ประกอบ) 

อยู่ในระดับ  “ ด ี” 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยแมโ่จ้  มอบรางวัลใหก้ับหน่วยงานท่ีมีผลการด าเนนิงาน 

ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 ดีเด่น  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีด ี(Good Practice) ในการ

ด าเนนิงานให้กับหนว่ยงานอื่นได้ ได้แก ่ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร    

โดยได้รับเกียรตจิากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช อธิการบด ีเป็นผู้มอบโล่รางวัล  

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยัแม่โจ้ ชัน้ 5 ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ 

 เมื่อวันจันทร์ท่ี  10  มกราคม  2554    
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ด้านกิจกรรมนักศกึษา 

 

 
การปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ประจ าปีการศกึษา 2554 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภเิษก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

การออกค่ายอสาผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 

ระหว่างวันที่ 14-20 มนีาคม 2554 

ณ โรงเรียนบ้านสักทุ่ง ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 51 



 

 
โครงการค่ายผู้น า 4 จอบ อาสาพัฒนา ครัง้ท่ี 9 

วันท่ี 16-21 พฤษภาคา 2554 

ณ โรงเรียนบ้านขามเฒา่พัฒนา ต.ขามเฒา่พัฒนา 

อ.กันทรวชิัย  จ.มหาสารคาม  

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

และสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

ร่วมกับภาคี 4 จอบ 12 สถาบัน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กิจกรรมกฬีาทักษะเกษตร ประจ าปี 2554 วันเสาร์ท่ี 17 กันยายน 2554 
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คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธาน

เปิดงาน Field day คร้ังที๑่ โดยมีนักศึกษาชั้น

ปีที่ ๑ ของ 

  คณะผลติกรรมการเกษตร  

กล่าวรายงานโดย 

อาจารย ์ดร.พภิัทร เจยีมพิรยิะกุล  

รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบรกิารวชิาการ 

กล่าวรายงาน มีนักศึกษาเข้ารว่ม 

กวา่ ๗๐๐ คน ณ อาคารพชืศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพลู) 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พทุธานนท์  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานพิธี 

ในการจุดเทยีนชัยถวายพระพร มอบรางวลัแก่

นักศึกษา 

ที่เข้ารว่มการแขง่ขันกฬีาทักษะเกษตร การประกวด 

ไอ้หนุม่ลูกทุง่-น้องนางบา้นนา  

เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2554  

ณ อาคารแผพ่ืชน์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดพิธีโครงการปัจฉิมนเิทศ

นักศกึษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระศรี

นครินทร์ เมื่อวันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
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งานกีฬาประเพณี 4 จอบ คร้ังที่ 28 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ุ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

รับมอบธง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาประเพณี 4 จอบ ครัง้ท่ี 28 ปี 2554  

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ตาราง ย 5.2  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด บรรลุ หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   6 5  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   4 4  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   3 2  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   1 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   3 3  

รวม 17 15 

(88.23 %) 

ไม่บรรลุ 2 

(11.76 %) 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 56 



 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 57 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

กิจกรรมด้านต่าง ๆ  
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ตารางผนวก ย 2.2  โครงการวจิัย  13  โครงการ จากแหลง่ทุนภายนอก ประจ าปี 2554  

      งบประมาณทั้งหมด 7,155,060  บาท    

 

ที ่ หัวข้อ หัวหนา้โครงการ แหลง่เงนิ งบประมาณ 

1 การทดสอบพันธ์ุกะหล่ าปลีนอก

ฤดูกาล นายประสิทธ์ิ  โนรี มูลนิธิโครงการหลวง 150,000 

2 ศักยภาพการใหผ้ลผลิตของงาหอมบน

พื้นท่ีสูง นายอาคม  กาญจนประโชติ มูลนิธิโครงการหลวง 144,000 

3 ศกึษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพ

ผลผลิตมะมว่งโดยการจัดทรงพุม่เตี้ย

แบบรูปตัววายและการจัดการกิง่ให้มี

ความสม่ าเสมอท้ังต้น 

นายชนิพันธ์  ธนารุจ 

 

 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

 

 

91,000 

 

 

 

4 การผลิตกีวีฟรู้ทบนพืน้ท่ีต่ ากว่า 700 

เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

โดยการเสียบตาดอกที่ผ่านความหนาว

เย็นตา่งกัน 

นายสห  ตุลพงศ ์

 

 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

 

 

84,000 

 

 

 

5 ศกึษาการจัดกิ่งบนค้างเพื่อให้ผลผลิต

ตลอดท้ังปีของมะละกอพันธ์ุ "ปากช่อง 

1" และ "ฮอลแลนด์" 

นายชนิพันธ์  ธนารุจ 

 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

 

84,000 

 

 

6 อทิธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อ

คุณภาพผลผลิตองุน่พันธ์ุ บิวตี้       

ซีคเลสส ์และพันธ์ุ เฟรมซีคเลสส์ 

นายชนิพันธ์  ธนารุจ 

 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

 

68,600 

 

 

7 การประเมินความตา้นทานโรคและการ

ควบคุมโรคส าคัญของมะเขอืเทศผลโต 

นส.สุรีย์วัลย์  เมฆกมล 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

356,300 

 

8 โครงการยอ่ยท่ี 3: การจัดการศตรูพชื

แบบผสมผสานอย่างมสี่วนร่วม  

(ภายใตชุ้ดโครงการการวจิัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาพืช

ในมูลนธิิโครงการหลวง) 

นส.สุรีย์วัลย์  เมฆกมล 

 

 

 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

 

 

 

235,800 

 

 

 

 

9 โครงการตน้แบบการปลูกพชือินทรีย์ใน

พื้นท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ 

นายอานัฐ  ตันโช 

 

มูลนิธิโครงการหลวง 

 

335,400 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 59 



ตารางผนวก ย 2.2  (ต่อ) 

 

ที ่ หัวข้อ หัวหนา้โครงการ แหลง่เงนิ งบประมาณ 

10 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยพีลังงาน

ท่ีเหมาะสม 

 

นายณัฐวุฒ ิ ดุษฎ ี

 

 

ส านักวิชาการ 

พลังงานท่ี 10 

เชยีงใหม่ 

900,000 

 

 

11 การคัดเลอืกสายพันธ์ุแท้ขา้วโพดหวาน

เพื่อสร้างประชากรต้านทานโรคใบไหม้

แผลใหญ ่

นายประวิตร พุทธานนท์ 

 

 

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

470,000 

12 เทคโนโลยลีดปริมาณสารเคมีตกค้าง

ในยาสูบเบอร์เลยแ์ละเวอร์จิเนยี 

 

 

นายเศรษฐา  ศริิพินท์ุ 

 

 

 

สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย(วว.) 

1,092,960 

 

 

 

13 การคัดเลอืกและพัฒนาสายพันธ์ุ

นอ้ยหนา่เพ่ือการค้า 

พาวิน มะโนชัย ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาติ 

3,143,000 

 

 

 งบประมาณรวม     7,155,060 
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ตารางผนวก ย 2.3  โครงการวิจัย 24 โครงการ จากแหล่งทุนภายใน   

     งบประมาณรวม   5,969,740 บาท   

 

ที ่ หัวข้อ หัวหนา้โครงการ แหลง่เงนิ งบประมาณ 

1 การศึกษาการใชปุ๋้ยอนิทรีย์และการ

ควบคุมศัตรูพชืโดยชีววธีิในการผลิตถั่ว

เหลอืงอินทรีย์ 

นายประพันธ์  โอสถาพันธ์   230,000 

 

 

2 การคัดเลอืกและทดสอบผลผลติสายพันธ์ุ

ถั่วเหลอืงฝักสดที่มกีลิ่นหอมของไทย   

นายเรืองชัย  จูวัฒนส าราญ   350,000 

 

3 โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตล าไยอนิทรีย์ ใน

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

นส.จีราภรณ์  อนิทสาร 

(60%) 

นายปฏภิาณ   

สุทธิกุลบุตร 

(40%) 

276,600 

 

 

4 การปรับปรุงพันธ์ุและคัดเลอืกพันธ์ุขา้ว

มาตรฐานโดยวธีิการกอ่กลายพนัธ์ุดว้ยล า

อนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง 

นายประวิตร  พุทธานนท์   300,000 

 

 

5 การปรับปรุงพันธ์ุมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป

ในเชงิพาณิชย ์

นางศริิพร  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ  นายชลิต   

พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 302,500 

6 การสง่เสริมการท าเกษตรอนิทรียแ์ละการ

บริหารจัดการศัตรูพชืโดยวิธีผสมผสาน

ของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม ่  

นายยงยุทธ  ศรีเกี่ยวฝั้น   237,500 

 

 

 

7 การวเิคราะห์นโยบายการสง่เสริมการ

ปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและล าไย 

กรณศีกึษา: จังหวัดเชยีงใหม ่

นายจักรพงษ์  พวงงามช่ืน   180,000 

 

 

8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิใน

เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่

นายนคเรศ  รังควัต   180,000 

 

 

9 การสร้างมลูค่าเพิ่มล าไยตกเกรด นายณัฐวุฒ ิ ดุษฎ ี   900,000 

10 ศักยภาพการผลิตเอทานอลและไบโอแกส๊

จากล าไยตกเกรด 

นายณัฐวุฒ ิ ดุษฎ ี   300,000 

 

11 การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์อัดเม็ดจากของเหลอื

ทิง้ในกระบวนการผลิตเอทานอล และแก๊ส

ชวีภาพจากล าไยตกเกรด 

นายอภิชาติ  สวนค ากอง   300,000 

 

 

12 ผลผลิตระหว่างหัวพันธ์ุท่ีแตกต่างกันของ

ไพล 

นายชลิต  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ   273,000 
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ตารางผนวก ย 2.3  (ต่อ)   

 

ที ่ หัวข้อ หัวหนา้โครงการ แหลง่เงนิ งบประมาณ 

13 การผลิตล าไยอินทรีย์ : การศึกษาวิธีการชัก

น าการออกดอก 

นายนพดล  จรัสสัมฤทธ์ิ   230,000 

 

14 การศึกษาวิกฤติแรงงานภาคเกษตร: 

กรณศีกึษาล าไย 

นส.สายสกุล  ฟองมูล   

199,100 

15 การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและ

นวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวดัเชยีงใหม่ 

นายพหล  ศักดิ์คะทัศน ์   220,000 

 

 

16 การพัฒนาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการผลิต

ล าไยอินทรีย์ 

นายปฏภิาณ  สุทธิกุลบุตร   700,000 

 

17 การพัฒนาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการ

จัดการธาตุอาหารล าไยอินทรีย์ 

นายปฏภิาณ  สุทธิกุลบุตร   233,400 

 

18 การรวบรวมและศกึษาลักษณะประจ าพันธ์ุ

ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย 

Study on Thai – melon Cucumis melo 

L.)Collection and Characteristic in Northern 

of Thailand   

นายบด าเกิง   

ป้องพาล  (10%)    

ปรีชา   รัตนัง  

(10%) 

36,000 

19 การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันตจ์ากล าไยตก

เกรดด้วยระบบฟลูอิไดเซชันไอน้ า Study on 

Activated carbon Production from Low 

grade Longan with Steam Fluidization 

  นายนกิราน  

 หอมดวง (20%) 

60,000 

20 การพัฒนาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการ

ควบคุมศัตรูล าไยโดยไมใ่ชส้ารเคมี 

DEVELOPMENT OF AN APPROPRIATE PEST 

CONTROL TECHNOLOGY FOR ORGANIC 

LONGAN 

  น.ส.จีราภรณ์   

อนิทสาร (20%)          

นายปฏภิาณ  

 สุทธิกุลบุตร 

(20%) 

93,320 

21 การศึกษาผลของการใชเ้ชื้อราอาบัสคูล่าไม

คอร์ไรซาและพีจีพีอาร(์PGPR) ตอ่การดึงดูด

ธาตุอาหาร การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของ

ล าไยEFFECTS OF ABUSCULAR MYCORRHIZAL 

FUNGI AND PLANT GROWTH PROMOTING 

RHIZOBACTERIA (PGPR) ON NUTRIENTS UPTAKE, 

GROWTH AND YIELD OF LONGAN  

  น.ส.จีราภรณ์   

อนิทสาร (20%)          

นายปฏภิาณ  

 สุทธิกุลบุตร 

(20%) 

93,320 
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ตารางผนวก ย 2.3  (ต่อ) 

 

ที ่ หัวข้อ หัวหนา้โครงการ แหลง่เงนิ งบประมาณ 

22 การวเิคราะห์นโยบายการสง่เสริมการ

ปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและล าไย 

กรณศีกึษา: จังหวัดเชยีงใหม ่  An 

Analysis Policy of Rubber Extension to 

Substitution Garlic and Longan: A Case 

of Chiangmai Province 

จักรพงษ์  พวงงามช่ืน นายนคเรศ  รังวัต 180,000 

23 การศึกษาการจัดการฟารม์เกษตรอนิทรีย์

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ

เกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม ่

The Integrated Research to Organic 

Farmer’s Group Development and 

Organic Farm Management, According 

to Sufficiency Economy Philosophy in 

San-sai District, Chiang Mai Province  

  นายยงยุทธ   

ศรีเกี่ยวฝั้น (10%)  

นายขยัน  สุวรรณ  

(10%)       

47,500 

24 กระบวนการจัดตั้งกลุม่เกษตรอนิทรีย์ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของเกษตรกรใน

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่และ

การบูรณาการสร้างและพัฒนาระบบ

ตลาดเกษตรอนิทรีย์  Process of Organic 

Agriculture Establishment along 

Sufficiency Economy Philosophy of San-

sai Farmers, Chiang Mai Province and 

Integration for Construction and 

Development of Organic Agriculture the 

Marketing System 

  นายยงยุทธ   

ศรีเกี่ยวฝั้น (10%)  

นายขยัน  สุวรรณ  

(10%)       

47,500 

  งบประมาณรวม     5,969,740 
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ตารางผนวก ย 2.4  งานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่  จ านวน 32 เรื่อง 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

1 Identification of a new fragrance 

allele in soybean and 

development of its functional 

marker 

Ruangchai 

Juwattanasomran, Prakit 

Somta, Akito Kaga, 

Sompong Chankaew 

and Takehiko Shimizu, 

et al. 

Molecular 

Breeding, Online 

First™, 6 

November 2010 

http://www.springerlink.

com/ 

2 A SNP in GmBADH2 gene 

associates with fragrance in 

vegetable soybean variety 

“Kaori” and SNAP marker 

development for the fragrance 

Ruangchai 

Juwattanasomran, Prakit 

Somta, Sompong 

Chankaew, Takehiko 

Shimizu, Sugunya 

Wongpornchai, Akito 

Kaga and Peerasak 

Srinives 

TAG Theoretical 

and Applied 

Genetics 

Volume 122, 

Number 3, 533-

541, DOI: 

10.1007/s00122-

010-1467-6 

http://www.springerlink.

com/ 

3 Genetic Transformation of 

Carnation (Dianthus    

caryophylus L.) 

Chalermsri Nontaswatsri 

and Seiichi Fukai 

Protocols for In 

Vitro Propagation of 

Ornamental Plants 

Methods in 

Molecular 

Biology™, 2010, 

Volume 589, Part 

1, 87-96, DOI: 

10.1007/978-1-

60327-114-1_9 

http://www.springerlink.

com/ 
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http://www.springerlink.com/content/978-1-60327-390-9/
http://www.springerlink.com/content/978-1-60327-390-9/
http://www.springerlink.com/content/978-1-60327-390-9/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/


ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

4 Development of indicators and 

factors affecting sustainable success 

of communities' spa and Thai 

traditional massage business in 

Chiang Mai. 

Sakkatat, P.; 

Paluangtirasin, I.  

Conference paperProceedings 

of the 48th Kasetsart 

University Annual Conference, 

Kasetsart, 3-5 March, 2010. 

Subject: Economics and 

Business Administration 2010 

pp. unpaginated  

http://www.cabd

irect.org/ 

5 Aeroponics to monitor root growth of 

longan trees 

Wiriya-Alongkorn,  

W.; Ongprasert, S.; 

Spreer, W.; Müller, T.; 

Srikasetsarakul, U.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 403-406 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008.  

URLhttp://www.actahort.org/bo

oks/863/863_54.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

6 The response of longan trees to 

training system and fertilizer 

management 

Senanan, C.; 

Manochai, P.; 

Ussahatanonta, S.; 

Ongprasert, S 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 351-356 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 

2008.http://www.actahort.org/

books/863/863_46.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

7 Leaf area index for flat shape 

trained longan (Dimocarpus longan 

Lour.) trees to improve fruit quality 

and yield. 

Jarassamrit, N.; 

Jeen-on, S.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 357-362  

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008.  

URLhttp://www.actahort.org/bo

oks/863/863_47.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

8 Seasonal effect of potassium 

chlorate on flowering and yield of 

longan (Dimocarpus longan Lour.). 

Manochai, P.; 

Jaroenkit, T.; 

Ussahatanonta, S.; 

Ongprasert, S.; 

Kativat, B. 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 363-366  

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008   

http://www.actahort.org/books/

863/863_48.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

9 Degradation and movement of 

chlorate in longan plantations 

Ongprasert, S.; 

Wiriya-Alongkorn, W.; 

Spreer, W 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 367-374 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008. 

http://www.actahort.org/books/

863/863_49.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชือ่วารสาร แหลง่ข้อมูล 

10 The factors affecting longan flower 

induction by chlorate. 

Ongprasert, S.; 

Wiriya-Alongkorn, W.; 

Spreer, W.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 375-380  

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008.  

URLhttp://www.actahort.org/bo

oks/863/863_50.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

11 Effect of fruit bagging on chemical 

compositions and skin pigments of 

fresh longan (Dimocarpus longan 

Lour.). 

Jaroenkit, T.; 

Maichoo, S.; 

Manochai, P.; 

Ratanamano, S.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 397-402  

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008.                                

URLhttp://www.actahort.org/bo

oks/863/863_53.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

12 Thai tropical lychees - 

identification of cultivars by 

morphological method 

Wiriya-Alongkorn, W.; 

Rasananda, S.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 407-412 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, 

Lychee, and Other Fruit Trees 

in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 2008. 

URLhttp://www.actahort.org/bo

oks/863/863_55.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

13 Evaluation of metalaxyl sensitivity 

among Phytophthora infestans by 

poisoned food technique using 

corn agar 

Chiampiriyakul, P.; 

Sopee, J.; Mekmok, T 

Conference paperProceedings of 

the 49th Kasetsart University 

Annual Conference, Kasetsart 

University, Thailand, 1-4 

February, 2011. Volume 1. 

Subject: Plants 2011 pp. 480-

487 Conference TitleProceedings 

of the Kasetsart University 

Annual Conference, Volume 1: 

Plants, Kasetsart, Thailand, 1-4 

February, 2011. 

http://www.cabd

irect.org/ 

14 Variability on metalaxyl sensitivity 

in Phytophthora infestans 

population 

Sopee, J.; Mekmok, 

T.; Nonchan, M.; 

Chiampiriyakul, P. 

Conference paperProceedings of 

the 49th Kasetsart University 

Annual Conference, Kasetsart 

University, Thailand, 1-4 

February, 2011. Volume 1. 

Subject: Plants 2011 pp. 473-

479Conference TitleProceedings 

of the Kasetsart University 

Annual Conference, Volume 1: 

Plants, Kasetsart, Thailand, 1-4 

February, 2011. 

http://www.cabd

irect.org/ 

15 Screening of Trichoderma spp. for 

control of Pythium spp.: a causal 

pathogen of damping-off. 

Tippata, K.; Sopee, 

J.; Chiampiriyakul, P 

Conference paperProceedings of 

the 49th Kasetsart University 

Annual Conference, Kasetsart 

University, Thailand, 1-4 

February, 2011. Volume 1. 

Subject: Plants 2011 pp. 488-

495Conference  TitleProceedings 

of the Kasetsart University 

Annual Conference, Volume 1: 

Plants, Kasetsart, Thailand, 1-4 

February, 2011. 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

16 Micro-morphological and genetic 

variation of Phytophthora infestans 

isolated from potato. 

Sopee, J.; Mekmok, 

T.; Kanthawong, C.; 

Pinitkul, S.; 

Saensabai, U.; 

Chiampiriyakul, P. 

Conference paperProceedings of 

the 49th Kasetsart University 

Annual Conference, Kasetsart 

University, Thailand, 1-4 

February, 2011. Volume 1. 

Subject: Plants 2011 pp. 506-

513 Conference TitleProceedings 

of the Kasetsart University 

Annual Conference, Volume 1: 

Plants, Kasetsart, Thailand, 1-4 

February, 2011 

http://www.cabd

irect.org/ 

17 Biomass formation and nutrient 

partitioning in potted longan trees 

under partial rootzone drying. 

Srikasetsarakul, U.; 

Sringarm, K.; 

Sruamsiri, P.; 

Ongprasert, S.; 

Spreer, W.; Müller, J.; 

Wiriya-Alongkorn, W. 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2011 

No. 889 pp. 587-

592Conference TitleVI 

International Symposium on 

Irrigation of Horticultural Crops, 

Viña del Mar, Chile. 

URLhttp://www.actahort.org/boo

ks/889/889_75.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

18 Effects of temperature and 

potassium chlorate on leaf gas 

exchange and flowering in longan 

Sritontip, C.; Tiyayon, 

P.; Hegele, M.; 

Sruamsiri, P.; 

Naphrom, D.; 

Manochai, P.; 

Wünsche, J. N 

Conference paper; Journal 

articleActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 323-328 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, Lychee, 

and Other Fruit Trees in 

Sapindaceae Family, Fuzhou, 

Fujian, China, 25-28 August 

2008. 

URLhttp://www.actahort.org/boo

ks/863/863_42.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

19 Effects of girdling and defoliation 

on hormonal changes during 

flower induction in longan 

(Dimocarpus longan Lour.). 

Tiyayon, P.; Sritontip, 

C.; Hegele, M.; 

Manochai, P.; 

Sruamsiri, P.; 

Wünsche, J. N.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 329-

334Conference TitleIII 

International Symposium on 

Longan, Lychee, and Other Fruit 

Trees in Sapindaceae Family, 

Fuzhou, Fujian, China, 25-28 

August 

2008.URLhttp://www.actahort.o

rg/books/863/863_43.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

20 The response of longan trees to 

training system and fertilizer 

management 

Senanan, C.; 

Manochai, P.; 

Ussahatanonta, S.; 

Ongprasert, S.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 351-356 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, Lychee, 

and Other Fruit Trees in 

Sapindaceae Family, Fuzhou, 

Fujian, China, 25-28 August 

2008.URLhttp://www.actahort.o

rg/books/863/863_46.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

21 Seasonal effect of potassium 

chlorate on flowering and yield of 

longan (Dimocarpus longan Lour.). 

Manochai, P.; 

Jaroenkit, T.; 

Ussahatanonta, S.; 

Ongprasert, S.; 

Kativat, B 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 363-366 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, Lychee, 

and Other Fruit Trees in 

Sapindaceae Family, Fuzhou, 

Fujian, China, 25-28 August 

2008. 

URLhttp://www.actahort.org/boo

ks/863/863_48.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

22 Effect of fruit bagging on chemical 

compositions and skin pigments of 

fresh longan (Dimocarpus longan 

Lour.). 

Jaroenkit, T.; 

Maichoo, S.; 

Manochai, P.; 

Ratanamano, S.  

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 397-402 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, Lychee, 

and Other Fruit Trees in 

Sapindaceae Family, Fuzhou, 

Fujian, China, 25-28 August 

2008 

URLhttp://www.actahort.org/boo

ks/863/863_53.htm 

http://www.cabd

irect.org/ 

23 Hormonal control of flower 

induction in litchi and longan 

Hegele, M.; Sritontip, 

C.; Chattrakul, A.; 

Tiyayon, P.; 

Naphrom, D.; 

Sringarm, K.; 

Sruamsiri, P.; 

Manochai, P.; 

Wünsche, J. N. 

Journal article; Conference 

paperActa Horticulturae 2010 

No. 863 pp. 305-314 

Conference TitleIII International 

Symposium on Longan, Lychee, 

and Other Fruit Trees in 

Sapindaceae Family, Fuzhou, 

Fujian, China, 25-28 August 

2008. 

URLhttp://www.actahort.org/boo

ks/863/863_40.htm 

 

http://www.cabd

irect.org/ 

24 การรวบรวมและจ าแนกสายพันธ์ุ

เห็ดหอมท่ีเพาะเป็นการคา้ด้วย

เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี  

1.เรือนแก้ว ประพฤติ2.

ปรีชา รัตนัง 

วารสารเกษตร 2553 ปีท่ี 26 

ฉบับท่ี 2 หนา้ 137-145  

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

25 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น แหลง่ทรัพย์สิน

ทางปัญญา: อกีความหวังของการ

พัฒนาประเทศ  

1.จักรพงษ์ พวงงามช่ืน วารสารเกษตร  ปีท่ี : 26  ฉบับท่ี 

: 1  เลขหนา้ : 93-100  ปีพ.ศ. : 

2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 
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ตารางผนวก ย 2.4  (ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร แหลง่ข้อมูล 

26 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ของลักษณะการตอบสนอง

ตอ่ช่วงแสงของข้าวเหนยีว

ลูกผสมกลับชั่วท่ี 4 รุ่นท่ี 2 

(BC4F2) 

สุพรรษา เพชรหิน1, วราภรณ์ 

แสงทอง2, ประวิตร 

พุทธานนท์1, ลัคนา วัฒนะชีวะ

กุล1, ประทปี พิณตานนท์
3, สมเกียรต ิวัฒกวิกรานต์ 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  ปีท่ี 

: 28  ฉบับท่ี : 1  เลขหนา้ : 69-

76  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

27 การควบคุมทรงพุม่ล าใยท่ี

ปลูกระยะชดิโดยการตัดแตง่

กิ่งและการใชส้ารพาโคล

บิวทราโซล 

เฉลิมชัย แสงอรุณ1 , พาวิน 

มะโนชัย1, เสกสันต์ อุสสหตา

นนท์1, จิรนันท์ เสนานาญ
2, มนัส กัมพุกุล 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ

เกษตร  ปีท่ี : 27  ฉบับท่ี : 3  เลข

หนา้ : 1-10  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

28 ลูกผสมขา้วโพดหวานสองสี

คุณภาพด ีหวานแม่โจ ้84 

ประวิตร พุทธานนท์1  [ผู้แต่ง

หลัก ] , ศริิชัย อุน่ศรีสง่1, 

สุรินทร์ ดีสีปาน2, เศรษฐา ศิ

ริพินท์ุ1, จินดา จันทร์อ่อน3, 

เสกสรร สงจันทึก 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ

เกษตร  ปีท่ี : 27  ฉบับท่ี : 3  เลข

หนา้ : 11-18  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

29 การอาศัยเทคนิคก๊าซโครมา

โทกราฟ-แมสสเปคโทรเม

ตรี (GC-MS) เพื่อการ

ตรวจหาสารความหอมใน

ข้างโพดหวานพันธ์ุต่างกัน  

นภดล หอมหวาน1, เศรษฐา 

ศริิพินท์ุ1  [ผู้แต่งหลัก ] , 

ประวิตร พุทธานนท์1, ดนุวัต 

เพ็งอ้น1 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ

เกษตร  ปีท่ี : 27  ฉบับท่ี : 3  เลข

หนา้ : 19-26  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

30 ถั่วลิสง 6 พันธ์ุใหม่เพื่อการ

บริโภคและแปรรูป 

ศริิพร พงศศ์ุภสมทิธ์ิ1 วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ

เกษตร  ปีท่ี : 27  ฉบับท่ี : 2  เลข

หนา้ : 1-10  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

31 การจ าแนกลกัษณะทาง

สัณฐานวทิยาของชา

พื้นเมอืงท่ีเก็บรวบรวมใน

จังหวัดเชยีงใหม่และ

แมฮ่่องสอน 

ชฎาพร แก้วปู่วัตร์1  [ผู้แต่ง

หลัก ] , ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

1, ชวลิต กอสัมพันธ์1, 

บัณฑูรย ์วาฤทธ์ิ1, ประวิตร 

พุทธานนท์2 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการ

เกษตร  ปีท่ี : 27  ฉบับท่ี : 2  เลข

หนา้ : 20-30  ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 

32 การเปรียบเทียบพริก 10 

สายพันธ์ุท่ีต้านทานตอ่โรค

ใบด่าง 

อ านวย อรรถลังรอง1, 

สมพงศ ์สุดเขต1, วันเพ็ญ ศรี

ทองชัย1, ฉันทนา วชิรัตน์2, 

รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 

วารสารวิชาการเกษตร  ปีท่ี : 28  

ฉบับท่ี : 3  เลขหนา้ : 265-284  

ปีพ.ศ. : 2553 

http://www.kmu

tt.ac.th/jif/public_

html/search.html 
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ตารางผนวก ย 2.5   งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 

     ที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้อ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1 Morphological characterization and 

molecular verification of a fertile 

haploid pummelo (Citrus grandis 

Osbeck) Source: JOURNAL OF THE 

AMERICAN SOCIETY FOR 

HORTICULTURAL SCIENCE    

Volume: 130    Issue: 1    Pages: 

34-40    Published: JAN 2005    

 Toolapong P  Yahata M, Kunitake H, 

Yasuda K, et al.  Abnormality 

of Gamete Formation in a 

Pummelo [Citrus maxima 

(Burm.) Merr.] Haploid  

JOURNAL OF THE JAPANESE 

SOCIETY FOR 

HORTICULTURAL SCIENCE  

80  1  14-18  JAN 2011 

Web of 

Science® 

2 Flavour compounds of the Japanese 

vegetable soybean "Chakaori" 

growing in Thailand  Source: MAEJO 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY    

Volume: 1    Issue: 1    Pages: 1-9    

Published: APR-JUN 2007    

Siripin, Settha Arikit S, Yoshihashi T, 

Wanchana S, et al.  A PCR-

based marker for a locus 

conferring aroma in 

vegetable soybean (Glycine 

max L.)  THEORETICAL AND 

APPLIED 

GENETICS  122  2  311-

316  FEB 2011 

Web of 

Science® 

3 Year around off season flower 

induction in longan (Dimocarpus 

longan, Lour.) trees by KClO3 

applications: potentials and problems 

Source: SCIENTIA HORTICULTURAE    

Volume: 104    Issue: 4    Pages: 

379-390    Published: MAY 15 

2005    

Manochai P Schreinemachers P, 

Potchanasin C, Berger T, et 

al.  Agent-based modeling 

for ex ante assessment of 

tree crop innovations: litchis 

in northern 

Thailand  AGRICULTURAL 

ECONOMICS  41  6  519-

536  NOV 2010 

Web of 

Science® 
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ตารางผนวก ย 2.5  (ต่อ)  

     ที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้อ้างอิง แหล่งข้อมูล 

4 Flowering in langan (Dimocarpus 

longan l.) induced by hormonal 

changes following KClO3 applications  

Source: EUROPEAN JOURNAL OF 

HORTICULTURAL SCIENCE    

Volume: 73    Issue: 2    Pages: 49-

54    Published: APR 2008    

Manochai P Schreinemachers P, 

Potchanasin C, Berger T, et 

al.  Agent-based modeling 

for ex ante assessment of 

tree crop innovations: litchis 

in northern 

Thailand  AGRICULTURAL 

ECONOMICS  41  6  519-

536  NOV 2010 

Web of 

Science® 

5 Temperature control of paddy bulk 

storage with aeration-thermosyphon 

heat pipe  Source: ENERGY 

CONVERSION AND MANAGEMENT    

Volume: 48    Issue: 1    Pages: 

138-145    Published: JAN 2007    

Dussadee, 

Natthawud 

Naphon P  On the 

performance of air 

conditioner with heat pipe 

for cooling air in the 

condenser  ENERGY 

CONVERSION AND 

MANAGEMENT  51  11  236

2-2366  NOV 2010 

Web of 

Science® 

6 Symbiotic efficiency and compatibility 

of native rhizobia in northern 

Thailand with different soybean 

cultivars I. Field experiment in 

irrigated traditional soybean-growing 

area  Source: SOIL SCIENCE AND 

PLANT NUTRITION    Volume: 48    

Issue: 4    Pages: 491-499    

Published: AUG 2002    

Sutigoolabud P Risal CP, Yokoyama T, 

Ohkama-Ohtsu N, et 

al.  Genetic diversity of 

native soybean bradyrhizobia 

from different topographical 

regions along the southern 

slopes of the Himalayan 

Mountains in 

Nepal  SYSTEMATIC AND 

APPLIED 

MICROBIOLOGY  33  7  416

-425  NOV 2010 

Web of 

Science® 
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ตารางผนวก ย 2.5  (ต่อ) 

     ที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้อ้างอิง แหล่งข้อมูล 

7 Postharvest life of Bird-of-Paradise 

inflorescences   Postharvest Biology 

and Technology 

Volume 48, Issue 2, May 2008, 

Pages 259-263  

Teeranuch 

Jaroenkit 

Improving the postharvest 

performance of bird-of-

paradise flowers   Acta 

Horticulturae  

Volume 877, 11 November 

2010, Pages 1763-1770    

ScienceDirect 

8 Characterization and pathogenicity of 

Colletotrichum species associated 

with anthracnose on chilli (Capsicum 

spp.) in Thailand  Source: PLANT 

PATHOLOGY    Volume: 57    Issue: 

3    Pages: 562-572    Published: 

JUN 2008    

 Pongsupasamit S  Phoulivong S, Cai L, Parinn 

N, et al.  A new species of 

Colletotrichum from 

Cordyline fruticosa and 

Eugenia javanica causing 

anthracnose disease  

MYCOTAXON  114  247-257  

OCT-DEC 2010 

Web of 

Science® 

9 Benzyladenine and the vase life of 

tropical ornamentals Source: 

POSTHARVEST BIOLOGY AND 

TECHNOLOGY    Volume: 21    Issue: 

3    Pages: 303-310    Published: 

FEB 2001    

Chantrachit T    

(Teeranuch 

Jaroenkit) 

Mattiuz CFM, Rodrigues 

TDD, Mattiuz B, et al.  Cold 

storage of cut inflorescences 

of Oncidium varicosum 

'Samurai'  CIENCIA 

RURAL  40  11  2288-

2293  NOV 2010 

Web of 

Science® 

10 Epitypification and phylogeny of 

Colletotrichum acutatum J.H. 

SimmondsSource: FUNGAL 

DIVERSITY  Volume: 28   Pages: 

97-108   Published: JAN 31 2008   

Pongsupasamit, S Phoulivong, Sittisack. 

Colletotrichum 

gloeosporioides is not a 

common pathogen on 

tropical fruits. FUNGAL 

DIVERSITY, OCT 2010.  

Web of 

Science® 
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ตารางผนวก ย 2.5  (ต่อ)  

     ที่ ชือ่เรื่อง ผู้แต่ง ผู้อ้างอิง แหล่งข้อมูล 

11 SSR-based and grain yield-based 

diversity of hybrid maize in Thailand  

Source: FIELD CROPS RESEARCH  

Volume: 108   Issue: 2   Pages: 

157-162   DOI: 

10.1016/j.fcr.2008.04.009   

Published: AUG 23 2008  

Puddhanon, P Rakshit, Sujay. Analyses of 

genetic diversity among 

maize inbred lines differing 

for resistance to pink borer 

and post-flowering stalk rot. 

JOURNAL OF PLANT 

BIOCHEMISTRY AND 

BIOTECHNOLOGY, JUL 2011 

Web of 

Science® 
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ในหัวข้อ“Eco-physiology of the development of field crops in relation to light interception and light quality”  

โดย Prof. Dr. Masanori Toyota Crop Science Laboratory Department of Applied Biological Science Faculty of 
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ตารางผนวก ย 2.6  ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์  ประจ าปี 2554  จ านวน 17 ผลงาน 

 
ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ประเภท ลักษณะ วันจด

ลิขสทิธิ ์

1 สาระกล้วยไม ้: การตัง้ชื่อกล้วยไม้ 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

2 สาระกล้วยไม ้: ฝักเมล็ด 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

3 สาระกล้วยไม ้: ดอก 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

4 สาระกล้วยไม ้: การเรียกชื่อกลว้ยไม้ 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

5 สาระกล้วยไม ้: ราก ล าต้น 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

6 สาระกล้วยไม ้: ใบ ช่อ ดอก 

 

อาจารย์ ดร.สห 

ตุลพงศ ์

วรรณกรรม 

 

สิง่เขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

7 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  แหลง่ทรัพย์สนิทาง

ปัญญาที่ถูกลืม 

ผศ.ดร.จักรพงษ์  

พวงงามช่ืน 

วรรณกรรม 

 

สิ่งเขียน 

 

9-พ.ย.-53 

 

8 จะเลอืกซื้อภาชนะใส่อาหารอย่างไหนดีท่ี

จะปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ผศ.ดร.จักรพงษ์  

พวงงามช่ืน 

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

 

9 การตรวจสอบความถูกต้องเชงิ

โครงสร้างของเครื่องมือด้วยการ

วเิคราะห์ปัจจัย 

ผศ.ดร.พหล   

ศักดิ์คะทัศน ์

วรรณกรรม สิ่งเขียน 

9-พ.ย.-53 

 

10 R.A.Fisher เป็นนักสถิตหิรือนักพันธุ

ศาสตร์   

ผศ.ดร.พหล   

ศักดิ์คะทัศน ์

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

 

11 ประวัตวิชิากสถิติ (The History Of 

Statistics)  

ผศ.ดร.พหล   

ศักดิ์คะทัศน ์

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

 

12 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน

กับขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Pearson's 

Correlation for Categorical Data) 

ผศ.ดร.พหล   

ศักดิ์คะทัศน ์

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 
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ตารางผนวก ย 2.6  (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ประเภท ลักษณะ วันจด

ลิขสทิธิ ์

13 การวเิคราะห์ความแปรปวน : ท าจึงเรียก

การวเิคราะห์ความแปรปรวน (What is 

Analysis of Variance) 

ผศ.ดร.พหล 

ศักดิ์คะทัศน ์

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

14 

ขา้วอนิทรีย์เปิดตลาดข้าวไทยสู่ตลาดโลก  

รองศาสตราจารย์ 

ดนุวัต  เพ็งอ้น 

วรรณกรรม สิ่งเขียน 

9-พ.ย.-53 

15 เกษตรอนิทรียต์ามาตรฐานสากล : ใช้

การเกษตรในอดีตแก้ปัญหาการเกษตรใน

อนาคต 

รองศาสตราจารย์ 

ดนุวัต  เพ็งอ้น 

 

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

 

 

16 มอสซี่บัสเตอร์  ต้นไหม้กันยุง 

 

นางบังอร  เมฆะ 

 

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 

17 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพชื 

(Insect-Plant Relationship)  

นายจักรพงษ์  

สุภาวรรณ์ 

วรรณกรรม สิ่งเขียน 9-พ.ย.-53 
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Thursday  Seminar 

สถานที ่ ณ  อาคารพชืศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้อง  PT 117 

ล าดับ

ที ่

วัน  เวลา หัวข้อเรื่อง ผู้บรรยาย 

1 6 ม.ค. 54      
9.00-16.00น. 

Citrus Industry in Australia,Crop 

Management and Heat Unit Mapping 

Dr. Tahir Khurshid จาก Research 

Physiologist Industry & Investment NSW, 

Australia    

2 10 ม.ค. 54 
13.00-16.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต

และการวจิัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศตีะโกเศศ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา                           

     อาจารย์ ดร.พภิัทร  เจียมพริิยะกุล 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

3 20 ม.ค.54 

13.30-16.00น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

อาจารย์อนันต ์  ปินตารักษ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษาและกิจการ

พเิศษ                                             

4 3 ก.พ. 54 
13.30-16.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความนา่สนใจหัวข้อ   

" 2557 : 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร                                 

   สู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร" 

 

5 14 ก.พ. 54 
9.00-12.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความนา่สนใจหัวข้อ   

" 2557 : 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร                                

   สู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร" 

 

6 24 ก.พ. 54  
9.00-12.00 น. 

"Recent Progress of Breeding and 

Cultivation Studies of Allium Vegetable 

Crops" 

Prof. Masayoshi SHIGYO จาก Yamaguchi 

University, ประเทศญี่ปุ่น 

7 24 ก.พ. 54 
13.30-16.00น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  "แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการด าเนนิงานตาม 

ทีมงานส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"   

8 27 พ.ค.54  
9.30-12.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดท าแผนความ

ตอ้งการงบลงทุนระยะ 5 ปี(พ.ศ.2555-

2559) และการก าหนดขั้นตอนการด าเนนิ

กิจกรรมวชิา มจ 498 การเรียนรู้อิสระ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศตีะโกเศศ                            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา           

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ  สุทธิกุลบุตร   

รองคณบดฝี่ายบรหิาร  
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ล าดับ

ที ่

วัน  เวลา หัวข้อเรื่อง ผู้บรรยาย 

9 29 ม.ิย. 54  
9.00-12.00 น. 

แถลงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

คณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณบดี  พร้อมท้ังผู้บริหารคณะผลิต

กรรมการเกษตร 

10 9 ก.ย. 54  
9.00-12.00 น. 

"IDENTIFICATION OF INTERSPECIFIC 

HYBRIDS AND ITS CHARACTERISTICS IN 

BLUEBERRY AND RASPBERRY" 

รองศาสตราจารย์ ดร.สห  ตุลพงค์ 

11 14 ก.ย. 54  
13.30-15.30น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวขอ้ : การเพิ่ม

คุณภาพต ารา  หนังสือวชิาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  จรัสสัมฤทธ์ิ 

12 22 ก.ย. 54 
9.00-16.00น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  "งานวจิยัระดับ

ปริญญาตรี  บัณทิตศกึษา  ของ 

อาจารย์ ดร.พภิัทร  เจียมพริิยะกุล  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

   คณะผลิตกรรมการเกษตร  และการขอรับ

ทุนสนับสนุนการวจิัย" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2554 / 80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย   นางศศิธร  ปัญญา  นักวิชาการศกึษา     

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 


