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วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรวดจนมาถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นเดือนสิ้นสุดการใช้งบประมาณ

อีกครั้งหนึ่ง จ าเป็นต้องมีการรายงานสิ่งที่ท าไปทั้งหมดในรอบหนึ่งปีซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยมี
รายละเอียดอยู่ในเล่มรายงานนี้ อย่างน้อยเตือนความจ าและเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานที่จะมีขึ้นในปี
ต่อไป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากคนรุ่นแรกมาเป็นคนรุ่นถัดมา อีกทั้งระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน นอกจากบุคลากรที่ท างาน
ตามปกติแล้วยังจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการวางระบบบริหารจัดการใหม่เพ่ือให้
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้รับนโยบายที่จะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญสองด้านที่สอดรับกันคือเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมพืช 
และศูนย์นวัตกรรมอาหาร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณก าลังคนบางส่วนเพ่ือผลักดันให้เกิดความ
พร้อมในด้านนี้ ซึ่งบุคลากรทุกท่านทราบดีและได้น านโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติและก าลังขับเคลื่อนไปสู่อนาคต
ที่เข็มแข็งมากขึ้น ผลงานที่ส าคัญของหน่วยงานนี้ที่เกิดขึ้นและจะด าเนินต่อไปในอนาคตคือเรื่อง สมาทร์ฟาร์ม
(Smart Farm) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช หน่วยบ่มเพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรซึ่งท าควบคู่กับโครงการสตาร์ทอัพของรัฐบาล และหน่วยตรวจวัดมาตรฐานอาหาร ทั้งนี้มีเป้าหมาย
สุดท้ายสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ประกอบการสามารถช่วยเหลือตนเองได้จนถึงสามารถแข่งขันในระดับ
ต่างชาติ ตลอดจนสร้างนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพด้านนี้และที่เก่ียวข้องมีความเชี่ยวชาญท างานได้จริงในสถาน
ประกอบการณ์ เมื่อเป้าหมายชัดเจนถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและ
ทุ่มเทการด าเนินงานเพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร ประชาชนและ
ตัวนักศึกษาที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนหน่วยงานนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล) 
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สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นตราวงกลมภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมประกอบด้วย
ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในดอกบัวบานเป็นรูป พระราชลัญจกร  
อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล” ที่ปลายทั้งสองข้างประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน  
 
 
ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ชื่อเดิม สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิ ทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยพระราชทานสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมมี
รูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จมรรค 8 และความสดชื่น
เบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน
นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏิ ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ 
หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความ
ว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ที่มีอยู่เดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง” ต่อมาประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการและ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อมูลภาพรวม สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร



5 

รวมทั้งการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ให้มีการบริหารัดการที่ เป็น อิสระ คล่องตัวในรูปแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่  16 (3/2552) เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ งสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว มาใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
ฉบบัลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ใช้ชื่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร แทน 
 
สถานที่ตั้ง 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งอยู่ บ้านเลขท่ี 202 หมู่ 17 ต าบล พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดมิ่งเมืองมูล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 

ปัม๊น้ ามัน PA 

ไปล าปาง ไปราชมงคล 12 กิโลเมตร ถนนล าปาง – งาว ไปงาว 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โทร. 0 5434 2553 

*** สถานที่ฝึกอบรมฯ *** 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 2  
อาคารอ านวยการ 

หอพักฝึกอบรม 

คลองชลประทาน 
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คลองชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

แป
ลง
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เรือนกระจก 
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สภาพภูมิอากาศ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดล าปาง มีภูมิประเทศตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง 
ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ตอนกลางเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ซึ่งเป็น
แหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า และมี
ภูมิอากาศท่ีร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศ จึงแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงที่มี
อากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงที่มีอากาศ

หนาวจัด คือ เดือนมกราคม 
สภาพภูมิอากาศทางการเกษตรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในรอบปี 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2555 – เดือนกันยายน 2556  
 
บทบาทหน้าที่  
 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานที่ผลิตมหาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาในภาค
ผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพ่ึงพาตนเอง จนถึงการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศเป็นสิ่งจ า เป็นและมี
ความส าคัญมากท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพันธุ์
พืชอาหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองโดย
ใช้ฐานพันธุกรรมจากพืชที่อยู่ในท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านพลังงานและสมุนไพร 
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ของชุมชนท้องถิ่น เน้นความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สมบูรณ์ เป็นรากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่า เปรียบเสมือนทุนทรัพย์ของพ้ืนที่นั้นๆ ที่จะมี
ผลต่อวิถีชีวิตของคนฐานรากในชุมชน 
 ในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีฝ่ายด าเนินการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร และฝ่ายบริหารและแผน มีหน้าที่ ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
โดยการบริหารงานเป็นแบบแนวราบเพ่ือลดขั้นตอนในการบริหารงาน เน้นการท างานเป็นทีมและเป็นการ
ท างานแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิผลที่ทุกคนในองค์กรมีส่วน
ร่วมในขบวนการที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้และเพ่ิมโอกาส
ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 
 
ปณิธาน 
 พัฒนาบุคลากร พร้อมพันธุ์พืชดี มีอาหารสุขภาพ ธรรมชาติควบคุม สนับสนุนความยั่งยืนการเกษตร 
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วิสัยทัศน ์
 เพ่ือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  และพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตรแก่สังคม 
 
ค่านิยมองค์กร 
 A = Activeness  กระตือรือร้น 
 T = Teamwork  ร่วมมือท างาน 
 R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
 I = Independent คิดนอกกรอบ 
 
พันธกิจ 

1. วิจัยพัฒนา องค์ความรู้  เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์ พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย  
โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร 

2. รวบรวมและบริการพันธุกรรมพืช 
3. ผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
4. เป็นต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และบ่มเพาะระบบธุรกิจเกษตร 
5. บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์

เกษตรปลอดภัย 
6. สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และโครงการหลวง 
7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารและแผน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายการศึกษา 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวจิยั
เทคโนโลยีเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ฝ่ายบริหารและแผน 
ท าหน้าที่ อ านวยความสะดวก ควบคุม ก ากับ ดูแลด้านงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง บุคลการ 

แผนงาน และติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

ส านักงานเลขานุการ 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบริหารสินทรัพย์และ
งานฟาร์ม 

- งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานยุทธศาสตร์แผนและ
ประเมินผล 
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ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย ประสานงาน จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ รวมถึงบริหารจัดการและบริการ
งานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานโครงการพระราชด าริ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

- กลุ่มงานวิจัย 
- กลุ่มงานบริการวิชาการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายการศึกษา 
 มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา งานทะเบียน จัดท าหลักสูตร งานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานสาขาสหวิทยาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 

- งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- งานคลินิกเทคโนโลยี 

- งานโครงการพระราชด าริ

กลุ่มงานวิจัย 

- ศูนย์พันธุกรรมพืช 

- ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 

- ศูนย์บริหารศัตรูพืชและ 
วิถีชีวภาพ 

- ศูนย์เทคโนโลยีระบบการ
ผลิตพืช 

สาขาสหวิทยาการ 

- งานทะเบียนและวิชาการ 

- งานพัฒนานักศึกษาและ 
ฝึกทักษะวิชาชีพ 

- งานบริหารหลักสูตรและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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บุคลากร 
 

ปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อจ านวนทั้งหมด 38 คน จ าแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท  18 คน, ปริญญาเอก 20 คน และ            
มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน ต าแหน่งอาจารย์ 12 คน และ 
มีจ านวนพนักงานสายสนับสนุนทั้งหมด 53 คน 

สรุปจ านวนบุคลากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 38 9 47 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 0 11 11 

พนักงานราชการ 0 5 5 

พนักงานพันธกิจ/ชั่วคราว 0 18 18 

ลูกจ้างประจ า 0 10 10 

รวม 38 53 91 
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ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกประเภทตามสายงาน 

 

 

 
 
 
 

จ ำแนกตำมประเภท

ข้ำรำชกำร พนกังำนในสถำบนัอดุมศกึษำ พนกังำนรำชกำร

พนกังำนพนัธกิจ/ชัว่ครำว ลกูจ้ำงประจ ำ

จ ำแนกตำมสำยงำน

สำยวิชำกำร สำยสนบัสนนุ
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การเงินและงบประมาณ 
1.งบประมาณแผ่นดิน 

1.1  ค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐได้แก่ เงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารวมค่าเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

1.2  งบลงทุนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  เงินอุดหนุนการวิจัยที่ผ่านมาจากหน่วยงานทางด้านวิจัย 

2. เงินนอกงบประมาณ 
 2.1  เงินผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัย 
2.2  เงินสนับสนุนจากภายนอก จากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ที่เป็นหน่วยงาน

หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ส านัก
งานวิจัยการเกษตร(สวก) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
บริษัทเมล็ดพันธุ์ องค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ 

2.3  รายได้สุทธิจากค่าบริการ โครงการวิจัย ดครงการบริการวิชาการ การบริการวิชาการหน่วยงาน
ภายนอก ผลผลิต ผลพลอยได้จากการวิจัย 

2.4  รายได้จากการผลิตบัณฑิตนักวิจัย ค่าหน่วยกิต 
2.5  รายได้จากการให้บริการทรัพย์สิน ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา การให้เช่าพ้ืนที่ โรงเรือนปฏิบัติการ 

ห้องประชุมและหอพัก 
 

2.งบประมาณแผ่นดิน 
 ปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 48,910,623.00 บาท
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
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งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ที่ได้รับจัดสรร) 

แผนงาน  งบบุคลากร  

 งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบเงิน
อุดหนุน  

 งบรายจ่าย
อื่น  

รวม 
 ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  

 ค่า
สาธารณูปโภค  

 ค่าครุภัณฑ์  
 ค่าที่ดิน

และ
สิ่งก่อสร้าง  

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ภาค
ประชาชน 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -                     -                     -    

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร ์

        
763,900.00                   -    

   
27,000.00  

   
147,379.00  

                 
-            -    

                    
-                     -      

      
938,279.00  

3.ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -                     -                     -    

4.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

    
33,930,000.00  

    
1,526,544.00  

   
27,000.00  

      
7,200.00  

      
873,800.00          -    

                    
-    

    
2,418,400.00                   -    

  
38,782,944.00  

5.ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -                     -                     -    

6.ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-    

    
1,406,200.00                   -    

   
1,406,200.00  

7.ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-    

    
5,120,200.00                   -    

   
5,120,200.00  

รวม 
   
34,693,900.00  

   
1,526,544.00    54,000.00  

   
154,579.00  

      
873,800.00          -    

                    
-    

   
8,944,800.00  

                 
-    

 
46,247,623.00  

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม) 
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แผนงาน  งบบุคลากร  

 งบด าเนินงาน   งบลงทุน  
 งบเงิน
อุดหนุน  

 งบรายจ่าย
อื่น  

 รวม  
 ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  

 ค่า
สาธารณูปโภค  

 ค่าครุภัณฑ์  
 ค่าที่ดิน

และ
สิ่งก่อสร้าง  

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ภาค
ประชาชน 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -                     -                     -    

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร ์

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -    

      
540,000.00  

      
540,000.00  

3.ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-    

      
491,000.00  

      
500,000.00  

      
991,000.00  

4.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

                   
-                     -    

   
42,000.00                -    

                 
-            -    

                    
-                     -    

      
790,000.00  

      
832,000.00  

5.ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-                     -                     -                     -    

6.ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-    

      
100,000.00                   -    

      
100,000.00  

7.ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

                   
-                     -                -                  -    

                 
-            -    

                    
-    

      
200,000.00                   -    

      
200,000.00  

รวม 
                   
-    

                 
-      42,000.00                -    

                 
-            -    

                    
-    

     
791,000.00  

   
1,830,000.00  

   
2,663,000.00  

รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 

2559 
   
34,693,900.00  

   
1,526,544.00    96,000.00  

   
154,579.00  

      
873,800.00          -    

                    
-    

   
9,735,800.00  

   
1,830,000.00  

 
48,910,623.00  

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ที่ได้รับโอนจากส่วนกลาง) 
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แผนงาน  งบบุคลากร  

 งบด าเนินงาน   งบลงทุน  

 งบเงินอุดหนุน  
 งบรายจ่าย

อื่น  
รวม 

 ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  
 ค่า

สาธารณูปโภค  
 ค่าครุภัณฑ์  

 ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง  
1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ภาค
ประชาชน 

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

2.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร ์

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

3.ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

4.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

     
2,233,880.00  

                 
-     155,258.00  

     
27,000.00  

    
1,451,800.00          -    

                    
-                     -    

       
16,200.00  

   
3,884,138.00  

5.ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

6.ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

7.ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

งบกลาง 
                   
-    

                 
-       35,000.00                -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-    

       
35,000.00  

ส่งใช้เงินยืม 
                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

น าส่งค่า
สาธารณูปโภค 

                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    
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แผนงาน  งบบุคลากร  
 งบด าเนินงาน   งบลงทุน  

 งบเงินอุดหนุน  
 งบรายจ่าย

อื่น  
รวม 

 ค่าตอบแทน  
 

 
ค่าตอบแทน  

 ค่าตอบแทน   ค่าครุภัณฑ์  
 ค่า

ครุภัณฑ์  

สมทบพ้ืนท่ี 
                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

สมทบคณะ 
                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

สมทบมหาวิทยาลัย 
                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

สะสมมหาวิทยาลัย 
                   
-    

                 
-                -                  -                     -            -    

                    
-                     -    

                 
-                     -    

รวม 
     
2,233,880.00  

                 
-     190,258.00  

    
27,000.00  

   
1,451,800.00          -    

                    
-                     -    

       
16,200.00  

   
3,919,138.00  
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มิติงานประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ล าดับ โครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (ระดับ
หลักสูตร) 

          
25,340.00  

งานประกันคุณภาพ 

2 โครงการซ้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (ระดับ
คณะ) 

          
31,100.00  

งานประกันคุณภาพ 

3 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ) 

          
31,340.00  

งานประกันคุณภาพ 

4 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวามหาราช วัน
พ่อแห่งชาติ 

            
5,000.00  

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 โครงการจัดนิทรรศการสร้างเสริมการเรียนรู้แก่
เยาวชน "วันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2559" 

            
5,000.00  

งานบริการวิชาการ 

6 โครงการจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรราชภัฎ
ล าปาง ครั้งที่ 4 

          
21,000.00  

งานบริการวิชาการ 

7 โครงการ สวก.สัมพันธ์ ฮ่วมก๋ันสืบสาน ป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง ประจ าปี 2559 

          
12,800.00  

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8 โครงการถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี 
ประจ าปี 2559 

          
12,000.00  

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 

            
8,700.00  

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10 โครงการการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2559 

            
4,500.00  

งานบุคลากรและ
สวัสดิการ 

 รวม         
156,780.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

มิติงานพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ล าดับ โครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี        
1,506,200.00  

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2 โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้        
5,320,200.00  

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและ
แปรรูปอาหาร 

         
500,000.00  

โครงการหลวง 

3.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะวิชาชีพด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรใน
โรงเรียน/ชุมชน/วัด สู่การปฏิบัติงานจริง (Hand 
On) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 

         
100,000.00  

โครงการหลวง 

4 โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ร ะดั บหลั กสู ต ร 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

            
9,800.00  

งานประกันคุณภาพ 

5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพอาหารสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมอาหาร 

         
420,000.00  

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 

6 โครงการการผลิตพืชเพ่ือสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับ
อุตสาหกรรมอบแห้ง 

         
100,000.00  

งานบริการวิชาการ 

7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน
แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

         
300,000.00  

งานบริการวิชาการ 

8 โครงการจัดสวนหย่อมในงาน "เทศกาลโคมล้านนา
บูชาผางประทีป" 

          
61,000.00  

งานบริการวิชาการ 

9 โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

          
30,000.00  

งานบริการวิชาการ 

10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร          
500,000.00  

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 

11 โครงการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพอาหารศูนย์
นวัตกรรมอาหาร 

         
350,000.00  

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
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มิติงานพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ล าดับ ล าดับ ล าดับ ล าดับ 
12 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

          
30,200.00  

งานประกันคุณภาพ 

13 โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

          
20,000.00  

งานประกันคุณภาพ 

 รวม       
9,147,400.00  

 

 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับงบประมาณด าเนินงานด้านงานวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจากงบประมาณภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านงานวิจัยจากงบประมาณภายใน 
โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

                        
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  
  

  โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบ

อินทรีย์ 
ผศ.จานุลักษณ์  
ขนบดี  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  746,500.00  

2 
  
  

การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่
เหมาะสมส าหรับการท าไวน์ใน
พ้ืนที่เขตร้อน 
ทางภาคเหนือของประเทศไทย
และความหลากหลายของยีสต์ที่
พบในสภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น 

รศ.ชิติ             
ศรีตนทิพย์ 
  
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  
  
  

375,300.00  
  
  

3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและปริมาณไลโคปีนในการ
ผลิตฟักข้าว  

ผศ.ปริญญาวดี  
ศรีตนทิพย์ 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

           
284,400.00  

                                                           
รวม 

           
1,406,200.00  
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โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัต ิ ปีงบประมาณ 2559 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
  

  โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้        

4 
  

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผัก
เชียงดาและประเมินต้นทุนการ
ผลิตเชียงดา 
ในฟาร์มต้นแบบ  

ผศ.นภา  ขันสุภา 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  
  

291,000.00  
  

5 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการ
บริโภคผลสดและอุตสาหกรรม
แปรรูป 

ผศ.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  172,800.00  

6 
  
  
  

ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรีย
กลุ่ม Pink Pigmented 
Facultative Methylotrophs 
(PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและ
แคลลัสของผักเชียงดา 
[Gymnema inodorum (Lour.) 
Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์ต้าน  
อนุมูลอิสระในสภาพปลอดเชื้อ 

ผศ.อภิชาติ      
ชิดบุรี 
  
  
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  
  
  
  

177,300.00  
  
  
  

  
  

สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว
คุณภาพต่ าใน โครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก 

ผศ.จิรภา       
พงษ์จันตา 

  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 849,800.00  
  

  แผนงานวิจัย        19,800.00    
7 
  

สมบัติเชิงหน้าที่ข้าวคุณภาพต่ า
และศักยภาพในการผลิตแป้งข้าว
ดัชนีน้ าตาลต่ าส าหรับใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร   

ผศ.จิรภา       
พงษ์จันตา 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 422,100.00    
  

8 
  

การผลิตกลิ่นรสอุมามิจากการ
หมักปลายข้าวคุณภาพต่ า 
โดยการใช้เอนไซม์และการหมัก 

ผศ.นิอร          
โฉมศรี 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 407,900.00    
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โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

  
  

การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะ
แขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 
อาหาร 

รศ.ชิติ             
ศรีตนทิพย์ 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 870,900.00  
  

  แผนงานวิจัย        13,200.00    
9 การรวบรวมพันธุ์และการศึกษา

ลักษณะเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ของ
มะแขว่น 

รศ.ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 268,200.00    

10 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสมกับมะแขว่น 

ผศ.ปริญญาวดี  
ศรีตนทิพย์ 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 148,600.00    

11 
  

การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธิ์
และน้ ามันจากมะแขว่น 
(Zanthoxylum  
limonella  Alston) ใน
อุตสาหกรรมอาหาร  

นางสาวภัทรา-
ภรณ์                   
ศรีสมรรถการ 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 440,900.00    
  

  
  
  

การสร้างมูลค่า
ฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วย
การพัฒนาสายพันธุ์ 
ที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง และ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้าน
อนุมูลอิสระ 
และดัชนีน้ าตาลต่ า 

นางสาวภัทรา-
ภรณ์              
ศรีสมรรถการ 
  
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  
  

 1,099,000.00  
  
  

  แผนงานวิจัย        19,800.00    
12 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมี

น้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง  
ผศ.จานุลักษณ์  
ขนบดี  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 488,200.00    

13 
  

การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียว
อัดส าหรับสกัดน้ ามันจากเมล็ด
ฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดย่อม 

นายรัตนพล   
พนมวัน ณ 
อยุธยา 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 329,600.00    
  

14 
  

การกระตุ้นการเจริญเติบโต
แบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและ
การน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 

ผศ.นิอร  โฉมศรี 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 261,400.00    
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โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2559 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
  การวิจัยและพัฒนาว่าน

แสงอาทติย์เพ่ือผลิตเป็นไม้ดอก
การค้า 

ผศ.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

         
251,900.00  

  แผนงานวิจัย        19,800.00    
15 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผศ.รุ่งนภา      

ช่างเจรจา 
ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 232,100.00    

  การพัฒนาศักยภาพดอกชมจันทร์
ส าหรับผลิตพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผศ.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

         
486,100.00  

  แผนงานวิจัย        19,800.00    

16 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ดอก
ชมจันทร์เพื่อผลิตเป็นอาหาร
สุขภาพ 

ผศ.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 194,100.00    

17 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตดอกชมจันทร์ 

ผศ.สันติ         
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

   79,800.00    

18 
  

การพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากดอก
ชมจันทร์ 

ผศ.นิอร  โฉมศรี ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 192,400.00    

  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 
จากหนามแดง (Carrisa 
carandus Linn.) 

ผศ.สันติ         
ช่างเจรจา 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 921,400.00  
  

  แผนงานวิจัย        19,800.00    
19 การเจริญเติบโตและคุณภาพของ

หนามแดงภายใต้การปลูกในถัง
ควบคุม 

ผศ.สันติ         
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 107,000.00    

20 ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อ
การติดดอกนอกฤดูของหนามแดง 

ผศ.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

 192,600.00    

21 
  

การขยายพันธุ์หนามแดง (Carissa 
carandas Linn.) โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษา
การผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยง 

ผศ.พงศ์ยุทธ  
นวลบุญเรือง 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 292,200.00    
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โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

22 
  

คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าที่และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ 
จากหนามแดง (Carrisa 
carandus Linn.) 

ผศ.นิอร  โฉมศรี 
  

ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

  

 309,800.00    
  

   รวม 5,120,200.00  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,526,400.00  
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2. งานวิจัยจากงบประมาณภายนอก 
 

โครงการวิจัยงบภายนอกที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประจ าปี 2559 
จ านวน   6      โครงการ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง

โครงการ 
 จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  

แหล่งทุน 

1 
  
  

การจัดการแมลงศัตรู
ส าคัญของกาแฟอะราบิกา
แบบผสมผสาน : การ
จัดการมอดเจาะผลกาแฟ
โดยไม่ใช้สารเคมีเพ่ือการ
ผลิตกาแฟปลอดภัย 

ผศ.มาลี            
ตั้งระเบียบ 
  
  

ตค.58 - กย.59 
  
  

222,900.00  
  
  

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 
  
  

2 
  

การผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เขียวสายพันธุ์ใหม่ 

ผศ.จานุลักษณ์  
ขนบดี 
  

ตค.58 - กย.59 
  

250,000.00  
  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

3 
  

การควบคุมศัตรูส าคัญของ
พริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรค
แมลง 
Beauvaria Bassiana 

ผศ.มาลี           
ตั้งระเบียบ 
  

ตค.58 - กย.59 
  

814,000.00  
  

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 
สกว. 

4 
  
  

การพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
ไก่ประดู่หางด าในระบบ
ปล่อย ตามธรรมชาติ
จังหวัดล าปางเพื่อเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการผลิต
และการตลาดชุมชน 

ผศ.สุมาฬี       
พรหมรุกขชาติ 
  
  

ตค.58 - กย.59 
  
  

384,800.00  
  
  

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 
สกว. 
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โครงการวิจัยงบภายนอกที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประจ าปี 2559 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

 จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  

แหล่งทุน 

5 
  
  
  
  

The Community of 
Practices : Community 
Outreach in Mekong 
region - Dissemination 
of 
new improved Mekong 
rice varieties to farmer 
via farmer 
participatory selection 
and sustainable  
farmer seed 
Production  

นางสาวกัญญณัช  
ศิริธัญญา 
  
  
  
  

ตค.58 - กย.59 
  
  
  
  

150,000.00  
  
  
  
  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 
  
  
  

6 
  
  

การพัฒนากลไกสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการ  
ศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใน
พ้ืนที่ 
จงัหวัดพะเยา 

ผศ.สาวิตร  มีจุ้ย 
  
  

ตค.58 - กย.59 
  
  

600,000.00  
  
  

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 
สกว. 
  

7 การส ารวจความ
หลากหลายของต้นมะกิ้ง
ในพ้ืนที่ป่าหมู่บ้านขาม 
ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปางเพื่อ
การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ผศ.อภิชาติ  ชิดบุรี กย.59 - กพ.60 25,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 
อาเภอเมือง
ปาน จังหวัด
ล าปาง 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,446,700.00   
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3. โครงการทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
โครงการ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตามกลยุธ์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณประจ าปี 2559 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
นักศึกษา

ร่วม/
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา
ทั้ง

โครงการ 

 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ (บาท)  

  โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา บนพื้นฐาน
ความร่วมมือกับสถาบน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมท้องถิ่น 

        

1 การส ารวจความหลากหลายของ
ต้นมะกิ้งในพ้ืนที่ป่าหมู่บ้านขาม 
ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง เพ่ือการพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผศ.อภิชาติ     
ชิดบุรี 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 
อ าเภอ เมือง
ปาน 

กย.59 - 
ตค.60 

                     
100,000.00  

  โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
แบบมุ่งเป้าตามนโยบายชาติ  

        

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า
สกัดสารโรทีโนนจากรากหางไหล   

ผศ.ดร.อรุณ  
โสตถิกุล 

นายสุรกานต์  
ตาตัน 

กย.59 - 
ตค.60 

                       
50,000.00  

3 ผลของระยะเวลาการใส่ปุ๋ยมูลไก่
อัดเม็ดที่มีต่อการเจริญเติบโต 
ความเขียวของใบผลผลิตส่วนที่
บริโภคได้ และกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระในผักเชียงดา 

ผศ.ปริญญาวดี  
ศรีตนทิพย์ 

นางสาวนิตยา  
เราย้าง 

กย.59 - 
ตค.60 

                       
50,000.00  

  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศสู่สวนนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

        

4 ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช ผศ.พงศ์ยุทธ  
นวลบุญเรือง 

  กย.59 – 
ตค.60 

                       
50,000.00  

5 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสู่
สวนนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
บุกผงและผลิตภัณฑ์จากบุกผง 

นางสุภาวดี  
แช่ม 

  กย.59 – 
ตค.60 

                       
50,000.00  

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น     300,000.00  
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งานถ่ายทอดเทคโนโลยแีละคลินิกเทคโนโลย ี
ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
วิสัยทัศน์: เน้นการพัฒนาสังคม ชุมชนโดยการประยุกต์ความรู้จากงานวิจัย สู่ การให้บริการทางวิชาการ       
เพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนการจัดท าโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเสนอของงบประมาณสนับสนุนทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. สนับสนุนด าเนินการให้บริการทางวิชาการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 3. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคมท่ียั่งยืน 

 
โครงสร้างงานบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยฯ 
(ผู้อ านวยการ) 

 
 

 (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยฯ) 
 

                                                                            (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
                                                                                       งานบริการวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งงานวิจัย 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 

งานบริการวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
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ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ 
1. โครงการคลินิคเทคโนโลยี : งบประมาณในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 งบประมาณที่ได้ทั้งหมด
เป็นเงิน 2,602,058 บาท (สองล้านหกแสนสองพันห้าสิบแปดบาทถ้วน) 
2. โครงการบริการวิชาการ : งบประมาณในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 งบประมาณท่ีได้ทั้งหมดเป็น
เงิน 1,519,300 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

รายช่ือโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2559 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

ที่ได้รับ 

1. โครงการบริการรับค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน
เทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 290,000 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตแก็สชีวภาพ
จากมูลสัตว์และเศษอาหาร” 

พ้ืนที่ด าเนินการ : 1. อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

2. กลุ่มผักอินทรีย์บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.
เสริมงาม จ.ล าปาง 

3. บ้านหมาก หมู่ 3 ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง  

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 212,058 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

3. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ า (ปีที่1) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านใหม่นาแขม หมู่ที 7 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์ 300,000 

4. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ปีที่1) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

 

ผศ.สันติ ช่างเจรจา 320,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

5. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม (ปีที่2) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : หมู่ 1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  

จ.ก าแพงเพชร 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 250,000 

6. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของชุมชน (ปีที่2) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : หมู่บ้านหนองวัวแดง อ.สบปราบ  

จ.ล าปาง 

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 240,000 

7. หมู่บ้านวนเกษตรพ้ืนที่สูงแม่ค าหล้า (ปีที่2) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านแม่ค าหล้า หมู่ที่ 13 ต.บ้าน
ร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 

ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย 300,000 

8. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ (ปีที่2) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

ดร.อภิชาติ ชิดบุร ี 240,000 

9. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขา (ปี
ที่3) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.หัวเสือ อ.
แม่ทะ จ.ล าปาง 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 200,000 

10. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (ปีที่3) 

พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านหม่องวา หมู่ที่ 6 ต.ขะเนจื้อ  

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถ-
การ 

250,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านหกแสนสองพันห้าสิบแปดบาทถ้วน) 2,602,058 
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โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

ที่ได้รับ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  

แบบมีส่วน   กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7  

ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 300,000 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ  

“การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ส าหรับอุตสาหกรรม
อบแห้ง” 

นายอ านาจ อุ้ยฟูใจ 100,000 

3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปร
รูปอาหาร โครงการหลวง โครงการตามพระราชด าริ 

ดร. รัตนพล พนมวัน ณ 
อยุธยา 

500,000 

4. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านการปลูกผักสมุนไพรในโรงเรียน/ชุมชน/
วัด สู่การปฏิบัติจริง(Hand On) เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 

ดร.สุภาวดี  แช่ม 100,000 

5. โครงการบริการสังคม “การผลิตต้นกล้าว่านนางคุ้ม
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 25,000 

6. โครงการบริการสังคม “การผลิตต้นกล้ากล้วยด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 30,000 

7. โครงการผลิตต้นกล้าไม้โตเร็วด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 45,000 

8. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น (16 ธ.ค.58 
ถึง 15 ม.ค. 59) 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 10,800 

9. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น (23-25 ธ.ค. 
58) 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 3,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,519,300 
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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 58-กันยายน 59) 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ modular system : หลักสูตรการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับ

อุตสาหกรรมอบแห้ง 

1.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพ modular system : หลักสูตรการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับ

อุตสาหกรรมอบแห้งสู่การปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
 

 2. กิจกรรมการด าเนินงาน     
      2.1 การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan)   

 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมการประชุมร่วมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้

เข้าใจในโครงการ 
  

2.2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do)  
  1. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 2. เตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเช่น ประสานงานวิทยากร และกลุ่มเป้าหมาย 
จัดเตรียมสถานที่   

 3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพแบบมี
ส่วนร่วม 

 4. ประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 

2.3 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)  
 1. กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้การติดตามและประเมินผล 
    -ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ออกแบบเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผล   
     2. การติดตามประเมินผล 
   -ท าการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในรอบ 3 และ 6 เดือน หลังฝึกอบรม 
    3. ทบทวน/ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
    
  2.4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action) (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดการความรู้ แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      - ประมวลผลและสรุปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

3.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ   (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
       กลุ่มเป้าหมายโครงการหลักสูตรอาชีพ การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับอุตสาหกรรมอบแห้งจ านวน 
20 คน ประกอบด้วย 
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1. ผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านการเกษตรหรือวิทยาศาสตร์ หรือบัณฑิตจบใหม่  และยังหางานท าไม่ได้ 
2. ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป ซึ่งจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยัง  

ไม่มีงานท า 
3. ผู้ก าลังเริ่มประกอบการขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการรายใหม่ 
4. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง หรือเกษตรกร
ทั่วไป  

หรือผู้มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านการเกษตร 
5. วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่มผู้จ าหน่ายพืชสมุนไพรอินทรีย์อบแห้ง 
6. ประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง 

      
4. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต   

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบัติงาน)             แผนการใช้
จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:
บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 2558 

 
ปี พ.ศ. 2559 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 
เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย ก.ค. 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

-ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
-ประชุมวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
-กิจกรรมประชุมร่วมกลุ่มเป้าหมาย 
-ประชุมคณะกรรมการสวก 

         
 
 
 

   

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีพ 
-อบรมมาตรฐาน (เช้า) 
-แบ่งกลุ่มโครงงาน (บ่าย) 
-ประเมินผลการฝึกอบรม 

            

- ติ ดตามประ เ มิ นผล /ฝึ กอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1  
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 

           
 
 
 

 
 
 

-ทบทวน/ปรับปรุ ง/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต             
 - เชิงปริมาณ             
  -  จ านวนกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้ง  

            



33 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบัติงาน)             แผนการใช้
จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:
บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 2558 

 
ปี พ.ศ. 2559 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 
เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย ก.ค. 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ จ านวน 20 คน 

            

- อ่ืน ๆ 
(ระบุ)................................... 

            

- เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    - รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
                                - อ่ืน ๆ 
(ระบุ)....................................................... ............................................................................... 
- เชิงเวลา (ร้อยละ)        - รอ้ยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
                               - อ่ืน ๆ (ระบุ) 
........................................................................................................................................  
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)    - งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ......100,000..........บาท 

5. ผลลัพท์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (out come) 
15.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรของชุมชน 
15.2  ผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาตนเอง และปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมการเมืองและเศรษฐกิจของโลก ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

6. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
16.1 เกิดการพัฒนาและขยายธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบการขนส่ง ระบบไอทีเพ่ือธุรกิจ ธุรกิจ 

บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
16.2 ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศตามการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 
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สรุปภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพฯ และการลงพื้นที่ส ารวจพื้นที่แปลงอินทรีย์ของ

บริษัทภัคร์ฑิลา ไทยเฮอร์เบิล อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
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รูปภาพกิจกรรมการติดตามลงพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพฯ 
อ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่เมาะ และอ าเภอห้างฉัตร 
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รูปภาพกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่2 
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2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 
ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

    1.วัตถุประสงค์ของโครงการในปีท่ี 2 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และพ่ึงพา 
    อาศัยกันภายในชุมชน 
2. ได้ชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการผลิตผักมาตรฐานปลอดสารพิษแบบ                       
    ครบวงจร และได้มาตรฐานการผลิตแบบ GAP 
3. เป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของ  
    มหาวิทยาลัย  
4. เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
1.1  ขอบเขตของการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง ร่วมกับ
กลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม       
แบบมีส่วนร่วม ในการผลิตผักปลอดสารพิษสู่มาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ือให้เกิด                    
ความยั่งยืน  
 

1.2  ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 

- ด้านรายได้ มีรายได้จากอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
- ด้านอาชีพ ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในการผลิตผักปลอดสารพิษ      
    อย่างน้อย 2 เรื่อง และท าให้เกิดความม่ันคงในด้านอาขีพการปลูกผัก 
- ด้านคุณภาพชีวิต มีความสุขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ด้านสุขภาพ มีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาล 

แม่เมาะ 
- ด้านการศึกษา ได้หลักสูตรของชุมชนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
- ด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 2 ด้าน 
- ด้านสารสนเทศ มีระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษผ่านสารสนเทศของ 
    ชุมชนอย่างน้อย 1 ระบบ 
- ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่เป็นอันตราย 100 % 

เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ 
2. การบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ศาสตร์   

- เกิดบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆอย่างน้อย 4 ศาสตร์ เช่น การผลิต การพัฒนา 
  เครื่องมือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น  

3. การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- เกิดการบูรณาการ การเรียนการสอนอย่างน้อย 2 รายวิชา 
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4. การบูรณาการกับการการวิจัย 
- น าปัญหาที่เกิดจากชุมชนมาเป็นหัวข้อโจทย์ปัญหาทางด้านงานวิจัยได้อย่างน้อย     
   2 เรื่อง 

 
1.3 งบประมาณของโครงการ   

ในปีท่ี 2 

แผนงาน  
ปีงบประมาณ 2558 งบประ  

มาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนภาพรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ผ่ านมา และท าการถอด
บทเรียนด้านการปลูกผักปลอด
ส า ร พิ ษ ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานที่ผ่านมาในปีแรก
แต่ละเรื่อง 

/            20,000 

2. เวทีเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใน
แต่ละเรื่องของการผลิตผัก
ปลอดสารพิษที่ได้ค้นหา และ
มี ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั กษ์ โ ด ย
ร่ ว ม กั น ข อ ง ชุ ม ช น กั บ
นักวิชาการ ดังต่อไปนี้  โดย
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่สู งขึ้น
จากปีที่ 1 

 / / / / / /      50,000 

3. จัดเวทีประมวลข้อมูลความรู้ที่
ได้ด้านการผลิตทั้งระบบของการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ ให้ได้การ
ผลิตที่มาตรฐาน GAP 

  /          20,000 

4. จั ด เ วที อบรม เ รื่ อ งกา รขอ
รับรองมาตรฐาน GAP และขอ
รับรองมาตรฐาน GAP 

   / / / /      100,000 

5. การขอรับรองมาตรฐาน GAP        / / /   20,000 

6.จัดเวทีประมวลข้อมูลที่ได้จาก
การด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
จาก ผู้ทรงวุฒิ และนักวิชาการ 

          /  20,000 

7. จัดเวทีการศึกษาดูงาน            /  20,000 
8. เวทีสรุปการด าเนินงานในปีที่ 
2 

           / 20,000 

9.การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
และเวทีคืนข้อมูล 

           / 20,000 
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แผนงาน  
ปีงบประมาณ 2558 งบประ  

มาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10. การจัดท ารายงาน            / 10,000 

รวมทั้งสิ้น    300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
บ้านใหม่นาแขม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การอนุมัติงบประมาณด าเนินงานล่าช้าท าให้การด าเนินงานมีระยะเวลาในการด าเนินงานเหลือน้อย
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ : 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้ตรงกับแผนการด าเนินงานเพ่ือจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 
งานบริหารสินทรัพย ์ตลาดและงานฟาร์ม 
รายงานผลการด าเนินงานของงานบริหารสินทรัพย์ 

ปีงบประมาณ 2559 
ระหว่างตุลาคม 2558  -  กันยายน  2559 
 งบประมาณที่ได้รับ 35,495 บาท งบประมาณที่ใช้ 35,495 บาท รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากกิจกรรมทั้งหมดท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ที่น าส่งสถาบันวิจัยฯ ทั้งสิ้น 73,757.00 บาท 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โครงการผลิต 1 โครงการ 
 1.1 โครงการผลิตมันส าปะหลังเป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 2558 เป็นเงิน 25,600 บาท ขณะนี้
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถส่งผลผลิตและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน  38,666 
บาท  

2. ด าเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2559 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 1.1 โครงการ “ผลิตมันส าปะหลังจ าหน่ายเป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 2559 ” เป็นเงิน 25,230 บาท 
ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ าหน่ายได้ เดือนมีนาคม 2560 
 ปัญหาและอุปสรรค   - 
 1.2 โครงการ “การผลิตเห็ดจ าหน่ายเป็นรายได้ให้หน่วยงาน” เป็นเงิน 10,265 บาท ขณะนี้โครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ าหน่ายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559  เป็น
เงิน 7,885  บาท 
 ปัญหาและอุปสรรค   
  เนื่องจากสภาพอากาศอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิสูงเกินไปท าให้เห็ดไม่ค่อยมีการ
เจริญเติบโต เห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลท าให้เห็ดไม่ออกดอก 
ข้อเสนอแนะ 
 ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ประมาณ 26–30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ โดยอาจต้องให้น้ าถี่กว่าปกติจากวันละ 2 ครั้ง(เช้า-เย็น) เป็นวันละ4-5 ครั้งหรือทุกๆ 4 ชั่วโมง แต่
ละครั้งที่ให้ไม่ต้องให้เยอะ แค่ฉีดพ่นสเปรย์ผ่านหน้าก้อนก็พอ  ดึงผ้าใบหรือชายสแลนขึ้นเล็กน้อย ระบาย
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ถ่ายเทอากาศภายในไม่ให้ร้อนเกินไป ระหว่างนี้ก็ให้ฉีดพ่นแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดร่วมกับอาหารเสริมเห็ดดี
พร้อม ทุกๆ 4 วัน/ครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เห็ดออกดอกดีขึ้น 
  รวมรายได้งานฟาร์มที่น าส่งเป็นเงิน 38,666.00 บาท รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์               
เป็นเงิน 35,091.00 บาท รวมรายได้ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  73,757.00 บาท 
 
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานต่าง ๆ ได้แก่ 

 งานทุ่งบัวตองอ าเภอแม่เมาะจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 13 
 งานนิทรรศการเพ่ิมผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 15 
 งานฤดูหนาวจังหวัดล าปาง 
 งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 

 ปัญหาและอุปสรรค 
  การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จ าเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ให้ชิมซึ่งต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่ง ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายที่น าส่งน้อย  
 ข้อเสนอแนะ 
  ในการไปจัดนิทรรศการ ควรมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสวัสดิการ ไปให้ชิม ไม่ควรหักจากรายได้ที่
จ าหน่ายจะท าให้มีรายได้ส่งสถาบันวิจัยฯมากข้ึน  
 
4. กิจกรรมส ารวจตลาด   
  ได้ด าเนินการออกส ารวจตลาดในจังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดล าปาง โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯ ไปวางจ าหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ โดยใช้ระบบ
ขายขาด ทั้งสิ้นจ านวน 6 ร้าน  ได้แก่ 

 ร้านกะลาดีไซด์ 

 ร้านเอเดนล าปาง 

 ร้านดีลีเชียล าพูน 

 ร้านอาหารเรือนไผ่ 

 ร้านป้าเนียน(เพ่ือสุขภาพ) 

 ร้านเรือนไทยขนมไทย 
    
  จากการส ารวจตลาดพบว่า การผลิตข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ มีผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาด
มากข้ึนและมีการแข่งขันกันทางด้านราคา การปลอดสารเคมี (อินทรีย์) ซึ่งท าให้ลูกค้ามีหลายทางเลือกท่ีจะซื้อ
มากขึ้น และในส่วนของน้ าผลไม้ลูกค้าต้องการน้ าหม่อนมากที่สุด รองลงมาคือน้ ามะเกี๋ยงและ น้ ามะม่วง 
ตามล าดับ ปีงบประมาณ 2559 จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีรายได้สุทธิ หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 35,091.00  บาท  
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. สินค้าขายได้ช้า เนื่องจากทางร้านที่รับสินค้าไปจ าหน่ายตั้งราคาสูงเกือบเท่าตัว 
 2. สินค้าตามท้องตลาดมีออกมาหลายตัวเลือกท าให้สินค้าขายออกยาก 
 3. ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพ ปลอดสารเคมี(อินทรีย์)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ลูกค้ามีความเห็นว่าน้ าผลไม้พร้อมดื่มราคาสูงเกินไปราคาส่งไม่ควรเกิน 20 บาท/ขวด 
2. ลูกค้าต้องการน้ าผลไม้ชนิดเข้มข้นที่มีเปอร์เซ็นต์น้ าตาลสูงกกว่านี้เพื่อให้สามารถ 

ผสมน้ าได้มากข้ึน คล้ายน้ าเฮลส์บลูบอย 
3. ลูกค้าอยากให้ใช้น้ าตาลฟลุ๊คโตสแทนน้ าตาลทรายในน้ าผลไม้เข้มข้น และควรเพ่ิม 

เปอร์เซนต์น้ าผลไม้ข้ึนเป็น 40 % ส่วนราคาสามารถปรับได้ตามคุณภาพ  หากผสมน้ าได้มากขึ้นแต่ราคาสูงขึ้น
ก็สามารถรับได้เนื่องจากจ านวนขวดน้อยลงค่าขนส่งจะถูกลง 
 4.  ลูกค้ามีความเห็นว่าอยากให้ท าข้าวเพ่ือสุขภาพ ไรซ์เบอรี่ ปลอดสารเคมี  

 

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 58-กันยายน 59) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 

หมายเหตุ 

1.โครงการผลผลิตมัน
ส าปะหลังเชิง
จ าหน่ายเป็นรายได้
ให้หน่วยงาน ปี 
2559  

นายภานุทัตต์  สมฟอง 25,230 - อยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการจะ
เก็บผลผลิ ต
เดือน มี.ค.60 

2.โครงการผลิตมัน
ส าปะหลังเป็นรายได้
ให้หน่วยงาน ปี 
2558 

นายภานุทัตต์  สมฟอง - 38,666 เสร็จสิ้น 

3.โครงการผลิตเห็ด
จ าหน่ายเป็นรายได้
ให้หน่วยงาน ปี 
2559 

นายประวิทย์ ศรีใจวงค์ 10,265 - 
เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ผลผลิตและ
จ าหน่ าย ได้  
เ ป็ น เ งิ น 
7,885  บาท 
และยังอยู่ใน
ระหว่างการ
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โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 

หมายเหตุ 

เ ก็ บ เ กี่ ย ว
จนถึ ง เ ดื อน
ธั น ว า ค ม 
2559 

4.การประชาสัมพันธ์ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
และอ่ืนๆ 

นางสาวมาลัย จักรบุญ
มา 

- 35,091 - 

รวม 25,230 73,757 - 

 
ภาพการด าเนินกิจกรรมของงานบริหารสินทรัพย์ ตลาดและงานฟาร์ม ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไถ่เตรียมพ้ืนที่         การยกร่องแปลง 
 

 

 
 
 
 
 

ด าเนินการปลูก 
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ต้นมันส าปะหลังอายุประมาณ 5 เดือน (รอการเก็บเกี่ยว) 

รูปที่1. โครงการผลิตมันส าปะหลังเป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2559 
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ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 
รายงานผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
วิสัยทัศน์ : สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
             ระดับสากล 
 

โครงสร้างศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 
สถาบันวิจัยฯ 
(ผู้อ านวยการ) 

 
ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 

 (หัวหน้าศูนย์) 
 

 

 

 
 
 
 

พันธกิจศูนย์ ฯ 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 
3. บริการวิชาการ โดยเน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
4. สร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน 

 
งบประมาณ : 
 ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
โดยตรง แต่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานฟาร์มเพ่ือการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นอกจากนี้ได้รับ
งบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมหลังคาอาคาร ซ่อมแซมระบบน้ าในโรงเรือน จัดซื้อวัสดุสิ้น เปลืองในช่วงปลายปี
งบประมาณ รวมงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งสิ้นประมาณ 37,500 บาท 
 
 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ด้านแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 

(อาจารย์) 

งานผลิตชีวภัณฑ์ 
(จนท.ห้องปฏิบัติการ) 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ด้านโรคพืช 
(อาจารย์) 
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ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ : จัดท าแผนและงบประมาณในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 งบประมาณที่
เสนอขอเป็นเงิน 150,000 บาท 
2. ด้านการวิจัย : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 3 โครงการ  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 1,421,700 บาท (ตาราง)  
 
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะ

ด าเนินการ 
แหล่งทุน 

1 การจัดการแมลงศัตรูส าคัญ
ของกาแฟ อะราบิกาแบบ 
ผสมผสาน : การจัดการมอด 
เจาะผลกาแฟ โดยไม่ใช้ 
สารเคมีเพ่ือการผลิตกาแฟ
ปลอดภัย 

ผศ.ดร.มาลี   
ตั้งระเบียบ 

222,900.00 ตค.58 - กย.59 มูลนิธิ 
โครงการ 
หลวง 

2 การควบคุมศัตรูส าคัญของ
พริกด้วยเชื้อราสาเหตุ โรค
แมลง (Beauveria 
 bassiana) 

ผศ.ดร.มาลี   
ตั้งระเบียบ 

814,000.00 ตค.58 - กย.59 
สนง.กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

3 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์
เชื้อราสาเหตุโรคแมลงและ
สารไล่แมลงเพ่ือควบคุมหนอน
แมลงวันเจาะล าต้นถั่วแขก 

ผศ.ดร.มาลี   
ตั้งระเบียบ 

500,000 ตค.58 - กย.59 สวพส. 

4 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่
ประดู่หางด าในระบบปล่อย
ตามธรรมชาติจังหวัดล าปาง 
เพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานการ
ผลิตและการตลาดชุมชน 

ผ ศ . สุ ม า ฬี  
พ ร ห ม รุ ก ข
ชาติ 

384,800.00 

 

ตค.58 - กย.59 สนง.กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

 รวม 1,921,700   
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ด้านการสอน :  
 ด าเนินการสอนจ านวน 6 วิชา แบ่งเป็นระดับปวส. จ านวน 1 วิชา ระดับปริญาตรีจ านวน 2 วิชาและ
ระดับปริญญาโทจ านวน 3 วิชา (ตาราง) 
 
ล าดับ ชื่อผู้สอน ระดับ ชื่อวิชาที่สอน ชื่อหน่วยงาน 

ที่สอน 
1 ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย ปวส. โรคพืชและการป้องกันก าจัด ม ท ร . ล้ า น น า

ล าปาง 
  ป.ตรี การเพาะเห็ด ม ท ร . ล้ า น น า

ล าปาง 
  ปโท ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ สถาบันวิจัยฯ 
2 ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ปวส. โรคพืชและการป้องกันก าจัด 

แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
ม ท ร . ล้ า น น า
ล าปาง 

3 รศ.ดร.จินันทนา จอม
ดวง 

ป.โท - เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช สถาบันวิจัยฯ 

  ป.โท -การบริหารจัดการการผลิตพืชเ พ่ือ
ธุรกิจ   

สถาบันวิจัยฯ 

4 ผศ.สุมาฬี พรหมรุกข
ชาติ 

ป.ตรี แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด ม ท ร . ล้ า น น า
ล าปาง 

 
ด้านการควบคุมปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ : 
 จ านวน 1 เรื่อง (ตาราง) 
ล าดับ ชื่อผู้ควบคุม ระดับ เรื่อง หมายเหตุ 

1 รศ.ดร.จินันทนา จอม
ดวง 

ป.โท การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ
ป้องกันก าจัดโรคใบจุดตากบของ
ผักกาดหอมห่อ (สอ. ธีรยุทธ) 

การค้นคว้า
อิสระ 

 
ด้านการบริการวิชาการ :   
 มีทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การให้ค าปรึกษาและวินิจด้านโรคและ
แมลงศัตรูพืชและแนวทางการป้องกันก าจัด ตลอดจนการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือลด
หรือทดแทนการใช้สารเคมี การเพาะเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดแครง เห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดขอนขาวและเห็ดกระด้าง 
(เหด็ลม) เป็นต้น ซึ่งในการให้บริการวิชาการตลอดปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม 
ฝึกอบรม ฝึกทักษะ และเข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช และในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งโดยตรงและผ่านทาง
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร. มทร. ล้านนา มีจ านวนประมาณ 500 คน 
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ด้านการผลิตชีวภัณฑ์ :  
 ได้จัดท าโครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือการจ าหน่าย จ่ายและแจกให้เกษตรกรน าไปทดลองใช้ 
โดยใช้งบประมาณในการผลิตเป็นเงิน 15,000 บาท และได้น าส่งเงินรายได้เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 38 ,500 
บาท  
 
ด้านการเผยแพร่ผลงาน :  
ล าดับ ชื่อผลงาน/ชื่อเรื่อง  

1 กัทลีวัลย์ สุขช่วย.  2558.  การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีดว้ยเชื้อราไตรโคเดอร์มา. รายงาน
วิจัยฉบับ              สมบูรณ์.   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา.  28 น. 

2 สุมาฬี พรหมรุกขชาติ.  2558.  การพัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่ประดู่หางด าแบบเลี้ยงปล่อย.  
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). 

 
 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณท าให้การด าเนินงานต้องเร่งรีบ 
 2. การให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในศูนย์ในการให้ข้อมูลการด าเนินงานยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ : 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของศูนย์ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 
 2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในศูนย์ทุก 6 เดือน เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปี จะได้ไม่เกิดความล่าช้า   

2. ควรจัดเตรียมรับบุคลากรใหม่มาทดแทนบุคลากรที่มีอยู่ เดิมซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นด้านโรคพืช จ านวน 2 คน และด้านแมลงจ านวน 1 คน แต่ด้าน
แมลงยังคงมีอาจารย์อีก 2 ท่านยังไม่เกษียณ แต่ด้านโรคพืชจะขาดบุคลากร ซึ่งจะท าให้การท างานขาดช่วง อีก
ทั้งโรคพืชเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากประการหนึ่งในการผลิตพืช  
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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 58-กันยายน 59) 
โครงการ/กิจกรรม จ านวน งบประมาณที่

ได้รับ 
รายได้น าส่ง

(บาท) 
หมายเหตุ 

วิจัย (เรื่อง) 4 1,921,700 142,170 งปม.จากภายนอก 
บริการวิชาการ (เรื่อง/
ครั้ง) 

30 - - จน.ผู้เข้ารับบริการ
ประมาณ 500 คน 

สอน (วิชา) 10 - - จ านวนนักศึกษา
ประมาณ 200 คน 

อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิ เ ศษ / วิ ท ย านิ พนธ์  
(เรื่อง) 

1 - - ไม่มีข้อมูล 

โครงการผลิต 
(โครงการ) 

1  15,000 38,500 โครงการงานฟาร์ม 

เอกสารเผยแพร่ (เรื่อง) 7 - - เอกสารแจกฟรี 
รวม  44 1,936,700 180,670 - 

 
ภาพกิจกรรมของศูนย์ปีงบประมาณ 2559  

  
รูปที่ 1 แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อรับเสด็จและถวายรายงาน 

สมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ณ ศูนย์จักรพันธ์ฯ เชียงราย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 

    
รูปที่ 2 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปชื้อสดและเม็ดแห้งโครงการผลิตงานฟาร์ม 

ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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รูปที่ 3 นักศึกษาคณะเกษตร ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเมตะไรเซียม 

ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
 

   

รูปที่ 4 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนาล าปาง เรียนวิชาการเพาะเห็ด ณ ศูนย์บริหาร 
          ศัตรูพืชฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร วันที่ 8  15  22 และ 29 เมษายน 2559 จ านวน 37 คน 
 

  
 

รูปที่ 5 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ านวน 3 คน 
เข้ารับการฝึกทักษะด้านจุลินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ วันที่ 13-17 และ2/6/59 

 

   

รูปที่ 6 จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านสารชีวภัณฑ์แก่คณะอุตสาหกรรมจังหวัด 
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รูปที่ 7 แสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านสารชีวภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ม.ราชภัฏล าปาง 

   

รูปที่ 8 อบรมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ณ สนง. เกษตรต าบลแม่ทะ  1-3/4/59 120 คน 

 

   
รูปที่ 9 นักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนเสด็จฯ เข้ารับการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด   

ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 120 คน 
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รูปที่ 10 บริการให้ค าปรึกษาและตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดล าปาง 
 

  
รูปที่ 11 ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาการจัดการศัตรูเห็ด ผ่านทางโครงการอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ด 

หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ.ล าปาง 
 

    
รูปที่ 12 อบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา การท าปุ๋ยไม่กลับกองและการท าน้ าหมัก ร่วมกับ SCG ล าปาง 

วันที่ 24 26 และ 30 พฤษภาคม 2559 จ านวน 120 คน 
 
 

   
รูปที่ 13 อบรมการเพาะเห็ดลม แก่กลุ่มชุมชนสันติภาพ ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  

ณ สถาบันวิจัยฯ  วันที่ 30 มีนาคม 2559 จ านวน 15 คน 
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รูปที่ 14 อบรมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่า รวมทั้งเชื้อราก าจัดแมลง ณ อบต. ต้าผามอก  
      วันที่  6 กันยายน 2559 จ านวนคน 80 คน 

 

  
รูปที่ 15 อบรมและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โครงการโรงเรียนข้าวชาวนา  
          ณ.โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ ล าปาง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 และ 1 ก.ย. 59  
          จ านวน 71 คน  

 

  
รูปที่ 16 อบรมเกษตรกรเรื่องการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยการใช้ชีวภัณฑ์ ในวันที่29 สิงหาคม 
2559 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร ล าปาง 
จ านวน 104 คน 
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ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช 
สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานปี 2559 
  ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชา ถือ
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ของเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยขั้นสูงเริ่มจากระดับต้น
น้ าไปจนถึงการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ผลิตด้านการเกษตร ทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค  รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับงานวิจัย
ขั้นสูง และสามารถสร้างความเข้มแข็งในวิชาการของกลุ่มเกษตรด้านการผลิตพืช สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์  

สร้างความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ตอบสนองต่อ
ความต้องการอาหารที่สะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานวิจัยในปี 2559 ของศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช 
โครงการ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตามกลยุธ์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณประจ าปี 2559 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
นักศึกษาร่วม/
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา
ทั้ง

โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

  โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา บนพื้นฐาน
ความร่วมมือกับสถาบน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมท้องถิ่น 

        

1 การส ารวจความหลากหลายของ
ต้นมะกิ้งในพ้ืนที่ป่าหมู่บ้านขาม 
ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง เพ่ือการพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผศ.อภิชาติ  
ชิดบุรี 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 
อ าเภอ เมือง
ปาน 

กย.59 - 
กพ.60 

                           
125,000.00  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

นักศึกษาร่วม/
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา
ทั้ง

โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

  โครงการพัฒนานักวิจัยมือ
อาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบาย
ชาติ  

        

2 ผลของระยะเวลาการใส่ปุ๋ยมูลไก่
อัดเม็ดที่มีต่อการเจริญเติบโต 
ความเขียวของใบผลผลิตส่วนที่
บริโภคได้ และกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระในผักเชียงดา 

ผศ.ปริญญาวดี  
ศรีตนทิพย์ 

 

 

 

นางสาวนิตยา  
เราย้าง 

กย.59 - 
กพ.60 

                            
50,000.00  

  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศสู่สวนนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

        

3 ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช ผศ.พงศ์ยุทธ  
นวลบุญเรือง 

  กย.59 - 
กพ.60 

                            
50,000.00  
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โครงการวิจัยงบภายนอกที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประจ าปี 2559 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
ระยะเวลาทั้ง

โครงการ 
จ านวนเงิน

ที่ได้รับ
อนุมัติ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

1 The Community of Practices 
: Community Outreach in 
Mekong region - 
Dissemination of new 
improved Mekong rice 
varieties to farmer via 
farmer participatory 
selection and sustainable 
farmer seed Production 

นางสาวกัญญ
ณัช   ศิริ
ธัญญา 

ตค.58 - กย.
59 

       
150,000.00  

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

2 การพัฒนากลไกสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการ ศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

ผศ.สาวิตร  มี
จุ้ย 

ตค.58 - กย.
59 

       
600,000.00  

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยสกว. 

 
โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2559 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
ระยะเวลาทั้ง

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 

  โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       

1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบ
อินทรีย์ 

 

 

 

ผศ.จานุ
ลักษณ์  ขนบด ี 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

           
746,500.00  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

2 การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่
เหมาะสมส าหรับการท าไวน์ใน
พ้ืนที่เขตร้อนทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยและความ
หลากหลายของยีสต์ที่พบใน
สภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น 

รศ.ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ 

ก.ย.58 - ส.ค.
60 

           
375,300.00  

 3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและปริมาณไลโคปีนใน
การผลิตฟักข้าว 

 ผศ.ปริญญา
วดี  ศรีตน
ทิพย์ 

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

   284,400.00 

  โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้        

4 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผัก
เชียงดาและประเมินต้นทุนการ
ผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ 

ผศ.นภา  ขัน
สุภา 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

           
291,000.00  

5 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อ
การบริโภคผลสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 

ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ม.ค.57 – ธ.ค.
60 

           
172,800.00  

6 ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรีย
กลุ่ม Pink Pigmented 
Facultative Methylotrophs 
(PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและ
แคลลัสของผักเชียงดา 
[Gymnema inodorum 
(Lour.) Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในสภาพปลอด
เชื้อ 

ผศ.อภิชาติ  
ชิดบุรี 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

           
177,300.00  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

7 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะ
แขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

รศ.ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

         
870,900.00  

  แผนงานวิจัย        
13,200.00  

  

7.1 การรวบรวมพันธุ์และการศึกษา
ลักษณะเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์
ของมะแขว่น 

รศ.ชิติ       
ศรีตนทิพย์ 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

 
268,200.00  

  

7.2 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสมกบัมะแขว่น 

ผศ.ปริญญา-
วดี ศรีตนทิพย์ 

ต.ค.57 - ก.ย.
58 

 
148,600.00  

  

8 การวิจัยและพัฒนาว่าน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอก
การค้า 

ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ต.ค.56 – 
ก.ย.61 

          
251,900.00  

  แผนงานวิจัย       
19,800.00  

  

8.1 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ต.ค.56 – ก.ย.
61 

 
232,100.00  

  

 9 การพัฒนาศักยภาพดอกชม
จันทร์ส าหรับผลิตพืชอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

          
486,100.00  

  แผนงานวิจัย        
19,800.00  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

9.1 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์
ดอกชมจันทร์เพ่ือผลิตเป็นอาหาร
สุขภาพ 

ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

 
194,100.00  

  

9.2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตดอกชมจันทร์ 

ผศ.สันติ  ช่าง
เจรจา 

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

   
79,800.00  

  

9.3 การพัฒนาอาหารฟังก์ชันจาก
ดอกชมจันทร์ 

ผศ.นิอร  โฉม
ศร ี

ต.ค.57 - ก.ย.
59 

 
192,400.00  

  

10  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพจากหนาม
แดง (Carrisa carandus 
Linn.) 

ผศ.สันติ  ช่าง
เจรจา 

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

          
921,400.00  

  แผนงานวิจัย        
19,800.00  

  

10.1 การเจริญเติบโตและคุณภาพของ
หนามแดงภายใต้การปลูกในถัง
ควบคุม 

ผศ.สันติ  ช่าง
เจรจา 

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

 
107,000.00  

  

10.2 ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อ
การติดดอกนอกฤดูของหนาม
แดง 

ผศ.รุ่งนภา  
ช่างเจรจา 

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

 
192,600.00  

  

10.3 การขยายพันธุ์หนามแดง 
(Carissa carandas Linn.) โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
การศึกษาการผลิตสารฟรุคโตโอลิ
โกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยง 

ผศ.พงศ์ยุทธ  
นวลบุญเรือง 

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

 
292,200.00  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ 

ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

10.4 คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าที่และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพจากหนามแดง (Carrisa 
carandus Linn.) 

ผศ.นิอร  โฉม
ศร ี

ต.ค.58 - ก.ย.
60 

 
309,800.00  

  

 
 
ผลงานบริการวิชาการ ในปี 2559 ของศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช 
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2559 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ า (ปีที่1) พ้ืนที่
ด าเนินการ : บ้านใหม่นาแขม หมู่ที 7    ต.แม่
เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 300,000 

2. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ปีที่1)
พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านสามหลัง หมู่ 7          
ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

ผศ.สันติ ช่างเจรจา 320,000 

3. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของชุมชน (ปีที่2)พ้ืนที่
ด าเนินการ : หมู่บ้านหนองวัวแดง  อ.สบปราบ 
จ.ล าปาง 

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 240,000 



61 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

4. หมู่บ้านวนเกษตรพ้ืนที่สูงแม่ค าหล้า (ปีที่2)
พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านแม่ค าหล้า หมู่ที่ 13     
ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 

ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย 300,000 

5. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ (ปีที่2)พ้ืนที่ด าเนินการ : บ้านเวียง
หงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 240,000 

 
 
 



62 

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
 

แผนการด าเนนิงานวิจัยและการบูรณาการบริการวิชาการ ประจ าปี 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร (งานวิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  ชื่อโครงการวิจัย 2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้  สาธารณูปโภค/บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   2558 (บาท) วิชาการ 2558 (บาท) 

1 การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธ์ิและน้ ามันจากมะแขว่น (Zanthoxylum 
limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร (ปีท่ี 1) 

ตค. – มค.   ดร.ภัทราภรณ์ และ
คณะ 

           180,000                       5,400  

2 การขยายพันธ์ุมะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ที่มีสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพสูงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่
อุตสาหกรรมเกษตร (ปีท่ี 1) 

ตค. – มค.   ดร.พัชราวดี และภัท
ราภรณ ์

           116,000                       5,800  

3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (ต่อเนื่องปี
ที่ 2) รวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง 

ตค. – ธค.   ดร.ภัทราภรณ์ ดร.
สุภาวด ี แช่ม และปา
ริชาติ ณ น่าน 

           250,000                     25,000  

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่เยลลีผ่ักเชียงดาเพื่อสุขภาพ (งบประมาณ 
สวทช.) 2558-2559 

ตค. – มีค. เม.ย.- กค. ดร.ภัทราภรณ์ และ
คณะ 

           200,000                     20,000  

5 การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธ์ิและน้ ามันจากมะแขว่น (Zanthoxylum 
limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อเนื่องปีท่ี 2) 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.ภัทราภรณ์ และ
คณะ 

           440,900                     13,050  

6 ชุดโครงการวิจยั "การสร้างมูลคา่ฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการ
พัฒนาสายพันธุ์ท่ีมีน้ ามันในเมลด็สูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้าน
อนุมูลอิสระและดัชนีน้ าตาลต่ า (ปีท่ี 1)" 
 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.ภัทราภรณ์ และ
คณะ 

            19,800                       1,000  
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 ชื่อโครงการวิจัย 
  

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้  สาธารณูปโภค/บริการ 

ตค. – มีค.  เมย. – กย. 

7 โครงการย่อยที่ 1 "การปรบัปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน้ ามัน และ
สารพฤกษเคมีสูง" ในชุดโครงการ "การสร้างมลูค่าฟักทองฯ" 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ. ดร.จานุลักษณ ์      
ดร.ภัทราภรณ์ และ
คณะ 

           488,200                     24,410  

8 โครงการย่อยที่ 2 "การพัฒนาเครือ่งบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน้ ามัน
จากเมลด็ฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม " ในชุด
โครงการ "การสร้างมลูค่าฟักทองฯ" 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.รตันพล และคณะ            329,600                       7,480  

9 โครงการย่อยที่ 4 "การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทอง
และการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน" ในชุดโครงการ "การสร้างมูลคา่
ฟักทองฯ" 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ.ดร.นิอร และคณะ            261,400                       7,100  

10 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (ต่อเนื่องปี
ที่ 3)  

ตค. – มีค. เมย. – กย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.
สุภาวด ี แช่ม และปา
ริชาติ ณ น่าน 

           250,000                     25,000  

11 วิจัยและพัฒนาผงบุกและผลติภณัฑ์   กย. 59 - กพ.60 ดร.สภุาวดี แช่ม และ
คณะ 

            50,000                       2,500  

12 ผลงานวิจัย "ผลของสภาวะการสกดัต่างกันต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมี 
และฤทธิ์การตา้นอนุมูลอสิระของสารสกัดมะแขว่น (paper ฉบับสมบูรณ ์
งานพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15)" 

  กย. ดร.ภัทราภรณ ์และ
คณะ 

    

13 ผลงานวิจัย "การพัฒนาผลติภณัฑเ์ยลลี่กัมมี่ที่มคีุณภาพดีและมสีารต้าน
อนุมูลอิสระสูงจาก ผักเชียงดา (paper ฉบับสมบูรณ์ งานพืชสวนแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 15)" 

  กย. ดร.ภัทราภรณ ์และ
คณะ 

   

14 ผลงานวิจัย "ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อการฟอกฆ่าเชื้อท่ีเหมาะสมใน
การขยายพันธ์ุเมล็ดมะ แขว่นในสภาพปลอดเชื้อ (paper ฉบับสมบรูณ์ 
งานพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15)" 

  กย. ดร.พัชราวด ีและดร.
ภัทราภรณ ์  
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 ชื่อโครงการวิจัย 
  

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้  สาธารณูปโภค/บริการ 

ตค. – มีค. เมย. – กย. 

  คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าท่ีและการพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
จากหนามแดง (Carrisa carandus Linn.) 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ.ดร.นิอร และคณะ       309,800.00                       6,500  

  การพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากดอกชมจันทร์ มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ.ดร.นิอร และคณะ       192,400.00                       5,000  

  การผลิตกลิ่นรสอมุามิจากปลายขา้วโดยการใช้เอนไซม์และการหมัก มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ.ดร.นิอร และคณะ       407,900.00                     11,500  

15 สมบัตเิชิงหน้าท่ีและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากข้าว 
คุณภาพต่ าในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

ตค. – มีค. เมย. – กย. ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา 
, ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี 
ดร.สภุาวดี แช่ม 19,800 

                        990  

16 สมบัตเิชิงหน้าท่ีข้าวคุณภาพต่ าและศักยภาพในการผลติแป้งข้าวดัชนี
น้ าตาลต่ า ส าหรับใช้ในผลติภณัฑอ์าหาร  

ตค. – มีค. เมย. – กย. ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา 
, ดร.สภุาวดี แช่ม 

       422,100                21,105  

17 กระบวนการเรียนรู้สู่การรองรับระบบการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตของโรงสีข้าว และการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมะลิ
ปลอดสารพิษของชุมชนบ้านผารังหม ีจังหวัดพิษณุโลก   งบ วช  ผ่าน 
มรภ. พิบลูสงคราม 

ตค. – มีค.
58 

เมย. – กย.58 ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา 

230,000 

  

18 การศึกษาสมบัติของข้าวและแป้งข้าวเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ผลิตภณัฑ์มลูค่าเพิ่มพันธ์ุข้าวพื้นเมืองในต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลกก งบ สกอ  ผ่าน มรภ. พิบลูสงคราม 

ตค. – มีค.
58 

เมย. – กย.58 ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา            150,000    

  รวมงบประมาณ/รายได้ที่ได้รับ ปี 2559                                  -      4,317,900.00 181,835.00 

  รวมรายได้สาธารณูปโภค และบริการวิชาการ                                  -              
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แผนการด าเนนิงานบริการวิชาการ ประจ าปี 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร (งานวิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 

1 โครงการ อพ.สธ. ให้ทดลองผลติน้ ามะเกี๋ยง 25% พร้อมดื่ม แบรนด ์
"หยาดป่า" จ านวน 3,000-3,200 ขวด (14,300 บาท) 

ตค. – มีค.   ดร.สภุาวด,ี ดร.ภัทราภรณ์ 
และเจา้หน้าท่ีงานฯ 

           
95,000  

                  
14,300  

2 การฝึกอบรมเรื่อง "การแปรรูปน้ าผลไม้ที่มีคณุภาพเพื่อเพ่ิมมลูค่า" วันท่ี 
22 เมย. 2559 ให้กับ กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง ต าบลโหลงขอด อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม ่(โครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา) 

เมย.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

3 การแปรรปูผลิตภณัฑผ์ักเชียงดา คลินิกเทคโนโลยี "หมู่บ้านการอนรุักษ์
และผลิตผักเชียงดาฯ" (15 ตค. 2558)  

ตค.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

4 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "วันเก็บเกี่ยวถ่ัวเขียวสายพนัธุ์ใหม่ 
วันท่ี 8 พย. 2558"  

พย.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

5 การฝึกอบรมเรื่อง "การท าน้ าผลไม้" วันท่ี 12 พย. 2558  พย.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

6 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "งานฉลองครบรอบ 11 ปี วัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วันจันทร์ ท่ี 18 
มกราคม 2559  

มค.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

7 คณะกรรมการด าเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการให้
ปุ๋ยทางระบบน้ า (Drip Fertigation Workshop) 1-5 กพ. 2559  

กพ.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

8 การฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารจากผลไม้เมืองหนาวใน
พื้นที่โครงการพระราชด าริห้วยน้ า ขุ่น (การท าน้ าผลไม้และแยม)" ให้
เกษตกรปลูกผลไมเ้มืองหนาว ในพื้นที่โครงการพระราชด าริห้วยน้ าขุ่น จ.
เชียงราย 25-27 พ.ค. 2559 

  พค. คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     
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 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
  

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ ตค. – มีค. เมย. – กย.  

9 การฝึกอบรม เรื่อง "ระบบประกันคุณภาพ GMP โรงคัดบรรจมุูลนิธิ
โครงการหลวง        ศูนย์ม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่ (13-15 มิ.ย. 2559)" 

  มิ.ย. ดร.รตันพล,  ดร.สภุาวด,ี ดร.
ภัทราภรณ ์  

    

10 การฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีการท าน้ ามัลเบอรี่และแยมเพื่อยกระดบั
คุณภาพผลติภณัฑ์ให้ดีขึ้น " (25-26 กค. 2559) ให้เกษตรกรปลูกหมอ่นใน
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ของ สวทช. จากจังหวัดแมฮ่่องสอน 

  กค. ดร.ภัทราภรณ ์และคณะ     

11 การฝึกอบรมเรื่อง "ระบบประกันคุณภาพ GMP โรงแปรรูปผลิตภัณฑน์ม
แพะ-ควาย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทา จ.เชียงใหม ่" (27-29 กค. 
2559) 

  กค. ดร.รตันพล,  ดร.สภุาวด,ี ดร.
ภัทราภรณ ์  

    

12 การฝึกอบรมเรื่อง "การขอรับรองมาตรฐาน Primary GMP ผลติภณัฑ์
อาหาร " (ส.ค. 2559) ให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปแหนมหมู่ที่ 7 ต.บ้าน
นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง   

  ส.ค. ดร.ภัทราภรณ ์และดร.สภุา
วดี 

    

13 การฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีการท าน้ าผลไม้ และเยลลีผ่ลไม้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑผ์ลไมเ้มืองหนาวฯ" (8-9 กย. 2559) ให้
เกษตรกรปลูกผลไม้เมืองหนาวในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริห้วยน้ าขุ่น จ.
เชียงราย  

  กย. ดร.ภัทราภรณ ์และคณะ     

14 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่(Start up) ปี 2559: ร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานของสวก. 

มิย. ธ.ค. คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

15 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรสีาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และปรญิญาโทสาขาเทคโนโลยีการเกษตร  และในหน่วยเรียน
ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร  ทั้งรายวิชาสอน  และวิชาปัญหาพิเศษ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

16 โครงการพัฒนาคณุภาพสินค้าผลติภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มในภาคเหนือ (ผู้เชี่ยวชาญ รับผดิชอบผู้ประกอบการจ านวน 11 
ราย จาก KPI มอบหมาย 9 ราย 

โครงการต่อเนื่อง 
58-59 

  ดร.ภัทราภรณ/์ดร.นิอร     
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 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
  

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

ตค. – มีค. เมย. – กย. 
17 การอมบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breeding and Cultivation 

Techniques of Seedless Watermelon” วันท่ี 24 – 26 มีนาคม 
2559 

มีค.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

18 หลักสตูรอาชีพ “การผลิตพืชสมุนไพรอินทรียส์ าหรบัอุตสาหกรรม
อบแห้ง” 

มิย. กย. ดร.รตันพล นส.วริยา     

19 อาจารย์พี่เลี้ยง  การท างานวิจัยนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
เทศบาลเจ็ด  การท าคัสตาร์ดเสรมิข้าวหมาก จ านวน 4 คน 

    ผศ.ดร.นิอร/นายณัฐวุฒิ ค า
ป๊อก 

    

20 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามทร.ล้านนา (CM) 18 มค. 59 ม.ค.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

21 ผลงานวิจัย สูตรทีเ่หมาะสมส าหรบัการผลิตผลติภณัฑ์คสัตารด์จากน้ าแร่
แต่งหน้าด้วยกาแฟ (31 พค. 59) การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหวา่งสถาบัน ครั้งท่ี 5 (ผู้ร่วมวิจัย) 

พ.ค.   ผศ.ดร.นิอร/นายณัฐวุฒิ ค า
ป๊อก 

    

22 ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท "การศึกาคณุสมบัตไิบโอติก
ของหมูยอท่ีเสรมิน้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซคคารไรด"์, ม.แม่โจ ้ 28 เมย. 59 

เมย.   ผศ.ดร.นิอร     

23 จัดแสดงผลงาน Thailand Show ครั้งท่ี 1/2559  (26 เมย. 59) เมย.   ผศ.ดร.นิอร     

24 ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท "การศึกาคณุสมบัตไิบโอติก
ของหมูยอท่ีเสรมิน้ าตาลฟรุคโตโอลิโกแซคคารไรด"์, ม.แม่โจ ้ 28 เมย. 59 

เมย.   ผศ.ดร.นิอร     

25 Participation in Integrated Project for promoting research and 
development of high voltage plasma and MNB application t 
agriculture 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  ผศ.ดร.นิอร     
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 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
 

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้ 

สาธารณูปโภค/
บริการ ตค. – มีค. เมย. – กย. 

26 ให้การฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน มช. เข้าฝึกงานด้านจลุชีววิทยา จ านวน  3 
ราย  นายพงษ์ธลักษณ ์ สิบแก้ว  นางสาวพาขวัญ  นาคะด ารงวรรณ  
นางสาววารณุ ี ทิสม (30 พค. - 29 กค. 59) 

พค. กค. ผศ.ดร.นิอร และคณะ     

27 ให้การศึกษาดูงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร 
กับนักศึกษาม.สวนดสุิต จ านวน 44 คน และคณาจารยจ์ านวน  1 ท่าน  
(12 พย. 59) 

พย.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

26 การด าเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดล าปาง ปี 2559 
จ านวน 4 ผลงาน 

ตค. 58 มีค. คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

27 ผลงานวิชาการเผยแพร่สูส่าธาณะ จ านวน 2 เรื่อง Chomsri, N., 
Pongjunta, J. and Intaramoree, S. 2016. Improvement of 
simultaneous liquefaction and saccharification process of 
broken rice starch with different enzyme treatment. The 7th 
Rajamangala University of Technology International 
Conference (7th RMUTIC): Creative Technology for All. 
Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, 
Thailand, August 24-26, 2016. 
Chomsri, N. and Thepkaew, N. 2016. Co-cultures of non-
conventional yeasts and Saccharomyces cerevisiae impact 
fermentation dynamics of pineapple wine. The 7th 
Rajamangala University of Technology International 
Conference (7th RMUTIC): Creative Technology for All. 
Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, 
Thailand, August 24-26, 2016. 
 
 

ส.ค.   ผศ.ดร.นิอร และคณะ     
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 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
 

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้ 

สาธารณูปโภค/
บริการ ตค. – มีค. เมย. – กย. 

28 ผลงานวิชาการเผยแพร่สูส่าธาณะ  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งท่ี 14   (18-20 พย.54) จ านวน 2 เรื่อง นิอร  โฉมศร ี สุพจนี  อินทร
โมฬ ี และอัมฤทธิ์ สีกล่อม 2558. ผลของระยะสุกแก่ของผลสบัปะรด  
รูปแบบการตัดแต่ง  และอุณหภูมใินการเก็บรักษาท่ีมตี่อคุณภาพสับปะรด
นางแลตัดแต่งพร้อมบรโิภค. วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 33 (ฉบับพิเศษ 
1): 417-424. นิอร  โฉมศร ี ณัฐวุฒิ  ค าป๊อก และสุพจนี  อินทรโมฬี. 
2558. การเสริมน้ าสับปะรดเพื่อเป็นสับสเตรทร่วมในการหมักน้ าสม้สายชู
แอปริคอต. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33 (ฉบับพิเศษ 1): 105-111. 

พ.ย.   ผศ.ดร.นิอร และคณะ     

29 หนังสือสือวิชาการ:   นิอร  โฉมศรี. 2559. สับปะรดสดตดัแต่งพร้อม
บริโภค (Fresh-cut Pineapple). ศิลปการพิพม์. ล าปาง. 80 น. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  ผศ.ดร.นิอร      

30 ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบความเทียงครงของเครื่องมือ  ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ม.บรูพา (ว่าท่ีรอ้ยตรีหญิงสุภารัตน ์ ช่างล้อ) เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมกาเรเรียนการสอนที่ส่งเสริงความคิดสร้างสรรค์การแปรรูป
อาหารสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรชั้นสูง  สาขา
โภชนาการ สถาบันการอาขีวศึกษา   

ส.ค. ต.ค. ผศ.ดร.นิอร      

28 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามทร.ล้านนา (CM) 18 มค. 59 ม.ค.   คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

29 บริการการให้การศึกษาดูงาน/จัดท าของที่ระลึกตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก
ท่านผู้อ านวยการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  คณาจารย ์และเจ้าหนา้ที่     

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิม่มูลค่าผลผลิตถั่วลสิงให้ได้คุณภาพ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน ณ  อ.เอ าเภอแม่ทะ  อ.เสริมงาม อ าเภอแม่ทะ  
อ าเภอแม่แจ่ม  อ. เมืองปาน    จงัหวัดล าปางจ านวน 100 คน 

ม,ค – กพ 

 

 

 

  ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ 
นางปาริชาตื ณ น่าน 
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 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
 

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้ 

สาธารณูปโภค/
บริการ ตค. – มีค. เมย. – กย. 

31 การเพิ่มมลูค่าและแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากข้าว 
ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง  ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด ล าปาง 
จ านวน 80 คน 

  กรกฏาคม ผศ. ดร,จิรภา  พงษ์จันตา 
และ นางปาริชาตื ณ น่าน 

    

32 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดล าปาง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน 5 ผลิตภณัฑ ์

  พค- มิย ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา ดร.ภัท
ราภรณ,์ ผศ.ดร.นิอร ดร.สภุา
วดี     

33 อบรมกลุม่ผู้ปลูกข้าวสายน้ าแร่แจซ้้อน ข้าวเกรียบไรซ์เบอร์รีส่ายน้ าแร่แจ้
ซ้อน 

    ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์นวัตกรรมฯ 

  
  

34 อบรมกลุม่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้วชุมชนบ้านดอนแก้ว 
ข้าวแต๋นไรซเ์บอรี่บ้านดอนแก้ว 

    ผศ.จิรภา  พงษ์จันตาละ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์นวัตกรรมฯ 

             
6,000  

                    
2,000  

35 อบรมกลุม่วิสาหกิจชุมชนผลติข้าวคุณภาพสองแควตะวันออก 
ข้าวพองไรซ์เบอรร์ี่บ้านสองแควตะวันออก 

    ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์นวัตกรรมฯ 

  
  

36 อบรม. กลุ่มสตรีสหกรณ์ข้าวซ้อมมือบ้านใหม่สามัคค ี
ข้าวพองไรซ์เบอรร์ี่บ้านใหมส่ามัคคี 

    ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์นวัตกรรมฯ 

  
  

37 อบรมกลุม่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอนิทรีย์บ้านท่าแหน 
ข้าวแต๋นบ้านท่าแหน 

 

    ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์นวัตกรรมฯ 

  

  



71 

 ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
 

2559 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้ 

สาธารณูปโภค/
บริการ ตค. – มีค. เมย. – กย. 

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิม่มูลค่าผลผลิตถั่วลสิงให้ได้คุณภาพ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน ณ  อ.เอ าเภอแม่ทะ  อ.เสริมงาม อ าเภอแม่ทะ  
อ าเภอแม่แจ่ม  อ. เมืองปาน    จงัหวัดล าปางจ านวน 100 คน ม,ค - กพ 

  ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา และ 
นางปาริชาตื ณ น่าน 

  

  

31 การเพิ่มมลูค่าและแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากข้าว 
ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง  ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด ล าปาง 
จ านวน 80 คน 

  กรกฏาคม ผศ. ดร,จิรภา  พงษ์จันตา 
และ นางปาริชาตื ณ น่าน 

    

32 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดล าปาง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน 5 ผลิตภณัฑ ์

  พค- มิย ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา ดร.ภัท
ราภรณ,์ ผศ.ดร.นิอร ดร.สภุา
วดี     

  รวมงบประมาณ/รายได้        101,000   16,300  
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รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเคร่ืองด่ืม 
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

ล าดับ รายการผลิตภัณฑ์ จ านวนเงิน บาท/เดือน รวมรายได้ 

    
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

 จากการ
จ าหน่าย 

1 ไวน์แดงผลไม ้            
     

15,830    9,742      7,680  
    
7,120      2,436    1,344  

    
4,904  

         
49,056  

2 ไวน์ขาวผลไม ้            
     

660    3,740        750        500      3,000       750  
    

1,750  
         

11,150  

3 

น้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
(หม่อน มะเกี๋ยง 
มะม่วง)             3,575    3,850      2,700  

    
1,960      3,480    7,660  

    
1,100  

         
24,325  

4 

น้ าผลไม้เขม้ข้น 
(หม่อน มะเกี๋ยง 
มะม่วง)             5,300    8,600      3,500  

    
2,700      1,270      

         
21,370  

5 เต้าเจีย้ว           
     
180          340  

  
310.00        420       930  

      
750  

           
2,930  

6 ซีอิ้ว           
     
150            25           200  

    
1,425  

           
1,800  

  
รวมรายได้ที่ส่งให้
หน่วยงาน 0 0 0 0 0 25,695 25,932 14,995 12,590 10,606 10,884 9,929 110,631 
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รายการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร และเคร่ืองด่ืมส าหรับเป็นการเผยแพร่ผลงาน และสวัสดิการของหน่วยงาน  
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

ล าดับ 
รายการ

ผลิตภัณฑ ์
จ านวนผลิตภัณฑ์/เดือน 

รวม
จ านวน 

คิดเป็น
จ านวน

เงิน 
    ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ผลิตภัณฑ ์   

1 ไวน์แดงผลไม ้            2 3   2   2   9 
             

2,520  

2 ไวน์ขาวผลไม ้              2           2 
                

500  

3 

น้ าผลไม้พร้อม
ดื่ม (หม่อน 
มะเกี๋ยง 
มะม่วง)           18 6 20 17 72 44   177 

             
4,425  

4 

น้ าผลไม้เขม้ข้น 
(หม่อน 
มะเกี๋ยง 
มะม่วง)           6 3           9 

                
315  

5 เต้าเจีย้ว             1 14     2   17 
                

510  

6 ซีอิ้ว           2 1 14     18   35 
                

875  

  

รวมรายได้ที่
ส่งให้
หน่วยงาน 0 0 0 0 0 28 16 48 19 72 66 0 249 9,145 
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ศูนย์พันธุกรรมพืช 
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พันธุกรรมพืช 

ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
วิสัยทัศน์ : วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

โครงสร้างศูนย์พันธุกรรมพืช 
สถาบันวิจัยฯ 
(ผู้อ านวยการ) 

 
ศูนย์พันธุกรรมพืช 
 (หัวหน้าศูนย์) 

 

 

 

 
 
 
 

พันธกิจศูนย์พันธุกรรมพืช 

1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 

2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
3. บริการวิชาการด้านพันธุ์พืช 
4. การขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

 
งบประมาณ : ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์พันธุกรรมพืช ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
พันธุกรรมพืชโดยตรง แต่ได้รับงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมหลังโรงเรือนเพาะกล้าและโรงเรือนปุ๋ยหมัก 
รวมทั้งวัสดุงานบ้านงานครัว ในช่วงปลายปีงบประมาณ รวมงบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานทั้งสิ้นประมาณ 
12,027 บาท  
 
 
 
 
 

ขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
(อาจารย ์นักวิจัย พนักงาน) 

 

การเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ 
(อาจารย ์นักวิจัย 

พนักงาน) 

งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 
 (อาจารย์ นักวิจัย พนักงาน) 
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ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้ 
1. การวิจัย : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 2 โครงการ              

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,234,700 บาท ดังนี้ 
ล าดั
บ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะ

ด าเนินการ 
แหล่งทุน 

1 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบ
อินทรีย์ 

นางสาวจานุ
ลักษณ์ ขนบด ี     
นางจินันทนา 
จอมดวง 
มาลี ตั้งระเบียบ 
และนาย
ชัยวัฒน์ พงศ์
สุขุมาลกุล 

746,500 
ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

สวพ. มทร. 
ล้านนา 

2 
การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ด
มีน้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 

นางสาวจานุ
ลักษณ์ ขนบดี 
นางสาวภัทรา
ภรณ์ ศรีสมรรถ
การ นายณัฐชัย 
เที่ยงบูรณธรรม 
และนาย
ชัยวัฒน์ พงศ์
สุขุมาลกุล 

488,200 
ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

สวพ. มทร. 
ล้านนา 

รวม     1,234,700     
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2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : ด าเนินการสอนจ านวน 5 วิชา ดังนี ้

ล าดั
บ 

วิชา อาจารย์ผู้สอน 

จ านวน (คน) 
งบประมาณ 

2559 
งบประมาณ 

2559 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 เทคโนโลยีการผลิตผัก 
ผศ.ดร. จานุลักษณ์ ขน
บด ี 

- 9 

2 หลักการปรับปรุงพันธุ์ผัก  
ผศ.ดร. จานุลักษณ์ ขน
บด ี 

9 4 

3 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ผศ.ดร. จานุลักษณ์ ขน
บด ี 

13 - 

4 
พันธุศาสตร์และการปรับปรุง
พันธุ์พืช 

ผศ.ดร. จานุลักษณ์ ขน
บด ี 

37 - 

5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่  
ผศ. พรนิภา เลิศศิลป์
มงคล 

18 9 

  รวม   77 22 
 
 

3. การบริการวิชาการ : บริการวิชาการให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร จ านวน 168 คน ดังนี้ 
วันที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล หน่วยนับ หมายเหตุ 

22 ต.ค. 58 
วิสาหกิชชุมชนแม่ลี้
การเกษตร อ.ลี้ จ. ล าพูน 

รัตชชัยนนนท์ วงค์เรือง 
และคณะ  

2 ผู้สนใจทั่วไป 

2 พ.ย. 58 สวทช. ภาคเหนือ 
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ 
และคณะ 

3 นักวิชาการ 

26 ธ.ค. 58 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์ ปัตตานี 

ผศ. นงนุช วงศ์สินชวน 5 นักวิชาการ 

2 ม.ค. 59 เจ้าหน้าที่ ศวพ. ล าปาง 
คุณสวาท กันทะค า และ
คณะ 

4 นักวิชาการ 

16 ม.ค. 59 บ. เจียไต๋ จ ากัด คุณปรีดา ลัญจนเสถียรชัย 1 
ผู้ประกอบการ
เอกชน      

23 ม.ค. 59 เกษตรกร 
ภัสรา ชวประดิษฐ์ และ
คณะ 

2 เกษตรกร 

2 ก.พ. 59 
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 
จ ากัด 

คุณแสงจิตร จันหม้อ และ
คณะ 

2 
ผู้ประกอบการ
เอกชน      

12 ก.พ. 59 
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
วิทยา 

ครูปู่อ้าย เพ่ิมศักดิ์สวรรค์
โปรด และคณะ  

9 อาจารย์ 
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12 ก.พ. 59 
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
วิทยา 

ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 
100 คน 

100 นักศึกษา 

16 มี.ค. 59 เกษตรกร 
นายเปลี่ยนวาสน์ ทองสี
นาค และคณะ 

2 เกษตรกร 

24-26 มี.ค. 59 
Seedless Watermelon 
Workshop 2016  

ผู้รับการอบรม 13 ภาครัฐ 

24-26 มี.ค. 59 
Seedless Watermelon 
Workshop 2016  

ผู้รับการอบรม 19 ภาคเอกชน 

24-26 มี.ค. 59 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน อ. เมือง จ. 
สุรินทร์ 

ผศ. ดร. สุภาวดี ตั้งธีร
วัฒนะ 

1 อาจารย์ 

26 มี.ค. 59 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ. 
สระแก้ว 

คุณขวัญใจ หรูพิทักษ์ 1 อาจารย์ 

3 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ. พรพันธุ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 
และคณะ 

4 อาจารย์ 

รวม     168   
ภาครัฐ     140   
ภาคเอกชน     22   
เกษตรกร     6   

 
4. การขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

ล าดับ มาตรฐานการผลิตพืช หน่วยงานที่ให้การรับรอง วันที่รับรอง วันหมดอายุ พ้ืนที่ (ไร่) 

1 IFOAM 
ส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 60 17.0 

2 Organic Thailand  กรมวิชาการเกษตร 30 ม.ค. 59 29 ม.ค. 60 30.5 

3 
การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
พืชควบคุม กรมวิชาการเกษตร 18 เม.ย. 59 31 ธ.ค. 60  - 
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ภาพที่ 1 ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร) ปี พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) ปี พ.ศ. 2559 
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งานโครงการหลวง 
 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย  

ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ในพ้ืนที่โครงการหลวง
โครงการตามพระราชด าริ 
1.1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
1.2. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการ 
 โครงการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันและวางแผนการซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่  
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป 
  โครงการสนับสนุนโครงการหลวง 
 งบประมาณท่ีได้รับ …500,000….บาท  
 ระยะเวลาท าโครงการ……12 เดือน 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการ 
2.1. วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ/โครงการวิจัย 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่ล้น
ตลาด ไม่ได้รับความนิยม รวมถึงผลผลิตตกเกรด ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้งานจริงใน
ชุมชนบนพื้นที่สูง              

3.2 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง  
3.3 เพ่ือสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรมีอาหารเช้าและเพลอย่างเพียงพอ 
3.4 เพ่ือเป็นการสร้างทักษะอาชีพการปลูกพืชผักให้กับสามเณร  
3.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบนพ้ืนที่สูงจากผลผลิตทางการเกษตร ที่ล้นตลาด                    

ไม่ได้รับความนิยม รวมถึงผลผลิตที่ตกเกรด เพ่ือให้สามารถเกิดแนวทางใน การประกอบอาชีพที่
เลี้ยงครอบครัว และตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3.6 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพ                                 
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ สู่การปฏิบัติงานจริง (Hands On) 

3.7 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานจริง เป็นมืออาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีฐานความรู้ด้านการท างานในพ้ืนที่และเทคโนโลยี (Area and Technology Based) 

2.2. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอ ตามแผนงานกิจกรรม/ขั้นตอน
ปฏิบัติตามล าดับอย่างไร  

  ผลการด าเนินงาน 
1) เข้าพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวน 10 ครั้ง เป็นการประชุม 2 ครั้ง จัดฝึกอบรมด้านการแปรรูป 

จ านวน 6 ครั้ง โดยเป็นการฝึกอบรมด้านการแปรรูปมะขามป้อม ณ ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว อบรม GMP 
ของโรงงานอาหาร ณ ศูนย์ฯ ม่อนเงาะ อบรม GMP ของโรงงานอาหาร ณ ศูนย์ฯ แม่ทาเหนือ  
และอบรมแปรรูปลูกไหนและเชอรี่ป่าให้กับชุมชนในห้วยน้ าขุ่น ทีเหลือเป็นการตรวจติดตาม  

2) เข้าพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริในอ าเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นการติดตามงานด้านการ
พัฒนาครูบนดอย (กศน.) และงานด้านอาชิพ เช่น เกษตรกรรม เป็นการปลูกพริกกระเหรี่ยง การ

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ .....1...../....2559.................. 
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ปลูกผักส่งโรงเรียน เป็นต้น อาชีพช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมโซล่าเซลล์ ช่างยนต์เล็ก เป็นต้น 
งานด้านสาธารณสุข เป็นต้น ท าการเข้าพ้ืนที่ทุกเดือน จ านวน 10 ครั้ง 

3) เข้าพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริในเขตอ าเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ท าการสร้างและสอน
หลักสูตรอาชีพด้านคหกรรมให้กับเด็ก ม.4 โรงเรียนบ้านโพซอ โดยเข้าไปจ านวน 7 ครั้ง เป็นการ
สอนและฝึกอบรมจ านวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมจ านวน 2 ครั้ง  

4) เข้าพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริในเขตอ าเภอเมืองน่าน จ.น่าน ท าการสอนหลักสูตรอาชีพ
ด้านคหกรรมให้กับเด็กหอพักดรุณรักษ์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เข้าไปจ านวน 1 ครั้ง เป็นการสอน
และฝึกอบรม 

5) เข้าโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ที่ละ 1 
ครั้ง เพื่อปรึกษาเรื่องการเข้าฝึกงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6)  โครงการ “บูรณาการองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรใน
โรงเรียน/ชุมชน/วัด สู่การปฏิบัติงานจริง (hand on) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559” โดยเข้าพ้ืนที่ 
โรงเรียนวัดปริยัติธรรมบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ล าปาง โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย จ.ตาก และ
โรงเรียนบ้านเสด็จ จ.ล าปาง 

 
2.3. ปัญหาและหรืออุปสรรคที่พบ 

   ไม่มี 
 

2.4. สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ตามแผนการที่ก าหนดไว้และคาดว่าจะสามารถ
เขียนเป็นเขียนเป็นบทความทางวิชาการได้ ภายในปีงบประมาณนี้ ส่วนผลส าเร็จของงานยังไม่
สามารถบอกได้ในเร็ววันนี้ เพราะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีถึงจะบอกได้ถึงความส าเร็จของงาน 
เนื่องจากมีปัจจัยหลายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ (คน) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้ได้เป้าตามวัตถุประสงค์ของงานจริง คือการพัฒนาคนในพื้นที่  

 หมายเหตุ  
 การพัฒนาคนในพ้ืนที่รวมไปถึงเด็กที่มีศักยภาพเรียนต่อในสถานอุดมศึกษา โดยส่วนใหญ่คงจะเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ซึ่งมีความเหมาะสมกับบุคคลเหล่านี้ ในด้านอาชีพ เพ่ือให้
สามารถกลับไปท างานได้จริงและเหมาะสมในพ้ืนที่  
  

2.5. ระบุรายละเอียดท่ีได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าศูนย์ (ถ้า
มี) ตามข้อที่ 2.4 
 

2.6. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 499,930 บาท 
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2.7. แนวทางการด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่จะท าต่อไป 
- ด าเนินการสอดแทรกวิชาการให้กับโรงเรียนส าหรับเด็ก ม.ปลาย เพ่ือที่จะสามารถมา

เรียนต่อในมทร. ล้านนา ได้ 
- ท าการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์และสอนหลักสูตรอาชีพคหกรรม เกษตรกรรม และช่าง 

ให้กับเด็กนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนบ้านโพซอ ต่อไป 
- ท าการสนับสนุนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนในพ้ืนที่อมก๋อย เพ่ือ

ช่วยในการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
- จัดฝึกอบรมด้านการแปรรูปและให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวง 
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมระบบ GMP ด้านชาให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ ที่ร้องขอ

มา และช่วยตรวจสอบระบบการผลิตอาหารในโรงงานเกษตรหลวง 1 และ 2  
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ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญคิริ สรุปงานรายงานผลการด าเนินงาน ปี๒๕๕๙ 
๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 

 

 

 

 

โครงการที๑่ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ๑๑ ชนิดที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนบน
ประจ าปี๒๕๕๙ 

๑ ถั่วฝักยาวไร้ค้าง คัดเลือกลูกผสมรุ่นที่ ๑ และ ๒ 

๒ มะเขือเทศพ้ืนเมือง๑พันธุ์  ส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์มะเขือเทศ#๒ 
-คัดเลือกพันธุ์ลูกผสมพันธุ์รับประทานผลสดรุ่น
ที่ ๒ 

๓ พริกพ้ืนเมือง ปลูกทดสอบพันธ์คัดเลือกผสมเปิดต่อจากปี ๕๘ 
๔ แตงกวาพ้ืนเมือง ส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์แตงกวาผลสั้น#๑-ผล

สั้นสร้างสายพันธุ์แท้แตงกวาผลยาว 

๕ ฟักทองพ้ืนเมือง - ส่งข้อมูล ขึ้นทะเบียนพันธุ์ฟักทองผลเล็กลาย
ข้าวตอก#๑คัดเลือกสายพันธ์แท้ผลใหญ่ 

๖ ถั่วพุ่ม ปลูกรักษาพันธุ์ผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือปลูกบ ารุงดิน 

๗ บวบเหลี่ยม  
 

- ส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์ 
- สร้างสายพันธุ์แท้ ฝักสีเขียวเข้มขนาดฟักยาว
ปานกลาง 

๘ ถั่วฝักยาว  
 

ส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์#๑ 
- คัดเลือกพันธุ์คู่ผสมสีแดง 

๙ มะเขือเปราะเจ้าพระยา คัดเลือกพันธุ์ดีผสมเปิดในกลุ่มประชากร 
คัดเลือกรุ่นที่ ๕ ต่อจาก ปี ๕๘ 

๑๐ ผักกวางตุ้ง   แต่ละพืชปลูกรักษาพันธุ์คัดเลือกแบบผสมเปิด 
๑๑ ข้าวโพดเทียนหวาน คัดเลือกหาขนาดฟักสดมีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือเก็บ

ฝักสดขาย 
งบประมาณ  รวม ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒.ชื่อโครงการ  การผลิตเมล็ดผักพันธุ์พัฒนา ๑๐ ชนิด ปี ๒๕๕๙ 

ปี  เมล็ดพันธุ์ จ านวน  
๒๕๕๙ ๑ เมล็ดพันธุ์แตงกวาผลสั้น ๕๐ กิโลกรัม 

๒ พริกข้ีหนู ๓๐ กิโลกรัม 
๓ ผักกาดกวางตุ้ง ๕๐ กิโลกรัม 
๔ ผักคะน้า ๕๐ กิโลกรัม 

๒๕๖๐ ๑ พริกชี้ฟ้า ๕๐ กิโลกรัม 
๒ เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะจ้าพระยา ๑๐๐ กิโลกรัม 
๓ เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม ๕๐ กิโลกรัม 
๔ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนหวาน ๒๐๐ กิโลกรัม 

๒๕๖๑ ๑ พริกข้ีหนู ๕๐ กิโลกรัม 
๒ เมล็ดพันธุ์ฟักทอง ๕๐ กิโลกรัม 
๓ ผักกาดกวางตุ้ง ๕๐ กิโลกรัม 
๔ ถั่วฝักยาว ๑๐๐ กิโลกรัม 

 

๓. ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี๒๕๕๙ 
จ านวน 

-จ านวนผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช   
 ไตรโครเดอร์ม่า กิโลกรัม ๑๐๐ 

 สารสกัดจากพืชก าจัดแมลง ลิตร ๑๐๐ 

 สารสกัดจากพืชก าจัดโรค ลิตร ๑๐๐ 

 เชื้อราก าจัดแมลง กิโลกรัม ๕๐ 

 เอกสารแผ่นพับคู่มือการบริหารจัดการศัตรู
พืชผักโดยวิถีชีวภาพ 

ฉบับ ๑๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ บาท ๑๖๐,๐๐๐ 
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๔. ชื่อโครงการ การผลิตแตงกวาผลสดและถั่วฟักยาวทั้งปีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

-  แตงกวา แผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่ง สัปดาห์ละ ๖๐ กิโลกรัม เดือนละ ๑๒๐ กิโลกรัม จ านวน ๒๔ รุ่น 
= ผลผลิตทั้งหมด ๑,๔๔๐ กิโลกรัม  

- ถั่วฟักยาวไร้ค้าง แผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่ง สัปดาห์ละ ๖๐ กิโลกรัม เดือนละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
จ านวน ๒๔ รุ่น = ผลผลิตทั้งหมด ๑,๔๔๐ กิโลกรัม 

         โดยแบ่งเก็บเก่ียวส่งทางศูนย์ฯ วันละ ๓.๕ - ๔.๐ กิโลกรัมต่อวันทั้งสองชนิดพืช 
 
 

รายงานความก้าวหน้าการสนองงานในโครงการพระราชด าริฯที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ช่วงมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ 

งบที่ได้พระราชนุมัติปี 2559 จ านวนเงิน 1,968,150 บาท  

๑.โครงการพัฒนาพันธุ์พืช 

ชื่อโครงการ รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 
     
994,600  

  

โครงการ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูถั่วฟักยาวไร้ค้างพริกหนุ่ม ฟักทอง
แตงกวาพริกชี้ฟ้า มะเขือเทศ พริกพ้ืนเมือง ถั่วฟักยาว  

         
380,900  

สวก. 

โครงการ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ มะเขือเทศลูกผสมต่างๆพริกชี้ฟ้า แตงกวา
ฟักทองโอโต๊ะ พริกพ้ืนเมือง ถั่วพุ่ม กวางตุ้ง ถั่วฟักยาว อย่างต่อเนื่อง 

         
613,700  

ศูนย์ฯจักร
พันธ์ 

 

วิธีการด าเนินงาน มี ๓ กิจกรรมหลักคือ 
๑ .รวบรวมพันธุ์และปลูกรักษาพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว  
๒.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง  
๓.รวบรวมข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่พัฒนาดีแล้วขึ้นทะเบียนพันธุ์ 
ทั้งสามกิจกรรมนี้ได้ด าเนินการมาแล้วส าหรับพืช ๑๐ ชนิดได้แก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ 

แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วไร้ค้าง กวางตุ้ง บวบเหลี่ยม ฟักทองและ ข้าวโพดเทียนหวาน ส่วนคะน้าพึ่งเริ่มด าเนินการ
ปีนี ้ส าหรับการพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิดได้ก าหนดเป้าหมายด าเนินการแล้วและในปี ๒๕๕๙ จะเริ่มด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
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๑.พริก 
๑.๑.พริกขี้หนู พบว่าพริกข้ีหนูเบอร์๑(แจ้ห่ม๑) ให้ผลผลิตสูงมีลักษณะดีทนทานต่อศัตรูพริกมากท่ีสุด 

จึงได้ปลูกและคัดเลือกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและน ามาผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์ฯพืชทุกปี 
นอกจากนี้พริกข้ีหนูพันธุ์อ่ืนๆที่มีลักษณะดียังคงเก็บรักษาพันธุกรรมไว้บางส่วนอย่างต่อเนื่อง  

๑.๒.พริกชี้ฟ้า จากการน าพันธุ์พริกชี้ฟ้า ๘ พันธุ์มาปลูกคัดเลือกพันธุ์ในปี ๒๕๕๕ -๕๘ ที่สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตรพบว่ามีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดได้แก่ พันธุ์พริกชี้ฟ้าเดือยไก่ ซึ่งให้ผลผลิตสูง ทรงพุ่มไม่สูง
มาก  เจริญเติบโตดี แต่ต้องช่วยป้องกันก าจัดโรคทางใบและทางดิน  ส่วนที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์
คัดเลือกได้๒เบอร์คือเบอร์๒และเบอร์๑๒ แต่ยังต้องพัฒนาพันธุ์ให้มีความต้านทานต่อการเป็นโรคแอนแทรค
โนสให้มากขึ้น 
ปี ๒๕๕๙ ปลูกทดสอบพันธ์คัดเลือกผสมเปิดต่อจากปี ๕๘ เป็นรุ่นที่ ๕ และ ๖  

๑.๓.พริกหนุ่ม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดได้แก่ พันธุ์พริกหนุ่มเขียว ดังนั้นจึงเลือกพันธุ์พริกหนุ่มเขียว
มาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ ในปี๒๕๕๙ ขณะนี้ได้คัดเลือกต้นที่ดีในกลุ่มประชากรเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้แล้ว และผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ค้างส่ง ๑๕.๕ กิโลกรัมครบแล้ว 
 
๒.มะเขือเทศมีการรวบรวมพันธุ์และได้ปลูกคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ปี ปี๒๕๕๒ มาอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งกลุ่มได้๓ 
กลุ่มคือ ๑.พันธุ์พ้ืนเมืองจ านวน๑๒พันธุ์ ๒.พันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างสองสายพันธุ์ขึ้นไป ๓.พันธุ์
พระราชทาน๒พันธุ์ ทั้งสามกลุ่มพันธุ์นี้คัดเลือกได้๒๐เบอร์ จัดแบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้๔ประเภทดังนี้  

๑.๑.พันธุ์ส าหรับประกอบอาหารผลเล็กมี ๖ พันธุ์ได้แก่ เบอร์ ๑, ๒, ๕, ๑๓, ๑๗ และ๑๘ 
๑.๒.พันธุ์ที่รับประทานผลสดผลเล็กมี ๖ พันธุ์ ได้แก่ เบอร์ ๔ , ๖, ๗, ๑๑, ๒๐, และ ๒๑ 
๑.๓.พันธุ์ที่ใช้ประกอบอาหารและรับประทานผลสดได้ มี๑ พันธุ์ คือ เบอร์ ๒ 
๑.๔.พันธุ์ที่รับประทานผลสดผลใหญ่มี ๘ พันธุ์ ได้แก่ เบอร์ ๓, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๕ 

และ ๑๖ 
๒.๑. มะเขือเทศพ้ืนเมืองพันธุ์แท้ท้ัง ๑๒ พันธุ์นี้แผนงานที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๙ ท าการปลูกต่อ

อายุเชื้อพันธุ์ทุกปีและจะคัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์และทยอยขึ้นทะเบียนพันธุ์ ๔ พันธุ์ได้แก่เบอร์ ๒ ขึ้นทะเบียน
ในปี ๖๐ เบอร๔์ขึ้นทะเบียนในปี ๖๑, เบอร๖์ ขึ้นทะเบียนในปี ๖๒  และเบอร์๙ ขึ้นทะเบียนในปี ๖๓ 

๒.๒.พันธุ์พระราชทานอีกสองพันธุ์ปลูกต่ออายุเชื้อพันธุ์ทุกปีได้แก่ 
  ๑.พันธุ์โอโตะ 

๒.พันธุ์ฮอลแลนด์ 
 ๒.๓.พันธุ์คู่ผสม ๒๐ คู่ผสม แบ่งเป็น 
  ๒.๓.๑. ได้คู่ผสมทั้งหมด ๘ คู่ผสม ที่เกิดจากพันธุ์พระราชทานน ามาพัฒนาพันธุ์โดยมาผสม
กับพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีลักษณะทนทานต่อศัตรูพืชเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูง ขณะนี้ได้ด าเนินการคัดเลือกมาแล้ว 
๓ รุ่น ในปี ๒๕๕๙ จะเป็นการปลูกคัดเลือกคู่ผสมต่อเป็นรุ่นที่ ๔ คัดเลือกแผนงานที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๙ 
คือคัดเลือกลูกผสมที่ให้ลูกท่ีมีลักษณะดีเพียง ๓ คู่ผสม 
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  ๒.๓.๒.คู่ผสมที่เกิดจากสายพันธุ์แท้พ้ืนเมือง จ านวน ๑๒ คู่ผสม ในปี ๒๕๕๙ จะท าการปลูก
คัดเลือกคู่ผสมเป็นรุ่นที่ ๓ แผนงานที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๙ คือคัดเลือกลูกผสมที่ให้ลูกท่ีมีลักษณะดีเพียง 
๔ คู่ผสม 

๓.มะเขือเปราะ รวบรวมพันธุแ์ละคัดเลือกพันธุ์ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ ๕ ในปี ๒๕๕๙ ท าการปลูกเพ่ือ
คัดเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะที่ดีมีลักษณะที่สม่ าเสมอเหมือนกันทุกต้นรักษาพันธุ์ให้มีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 
๑ กิโลกรัม จดบันทึกเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ทุกปี 

๔.แตงกวา  แตงกวาที่ท าการพัฒนาพันธุ์มี ๒ กลุ่มคือ  
๔.๑.กลุ่มแตงกวาผลสั้น พันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดมาผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ CMS ๑ มี

ลักษณะดี 
คือเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตมาก ๒๖ - ๓๐ ผลต่อต้น(ใช้รับประทานผลสด)และเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่น มี
ดอกตัวเมียทกุข้อ สามารถปลูกแบบขึ้นค้างและไม่ต้องมีค้าง เป็นโรคน้อย ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จะไว้ผลต้นละ 
๖ – ๗ ผล/ต้น จ านวน ๑,๐๐๐ต้นจะให้เมล็ดประมาณ๒๐ กิโลกรัม ท าการปลูกรักษาพันธุ์และคัดเลือกในกลุ่ม
ประชากรมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เตรียมข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์ 

๔.๒.แตงกวาผลยาว  พบว่าพันธุ์เบอร์ ๒ ให้ผลผลิตสูง ๑๕ – ๑๖ ผล/ต้น ซึ่งผลมีสีเขียวเข้ม 
๓๐%  

และมีสีเขียวอ่อน ๗๐% ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รักษาผลไว้บนต้นเพียง ๓ – ๔ ผล/ต้น จ านวน ๑,๐๐๐ ต้นจะให้
เมล็ดพันธุ์ประมาณ ๑๒ กิโลกรัม ท าการปลูกรักษาพันธุ์และคัดเลือกในกลุ่มประชากรมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ใน
ปี ๒๕๕๙ ท าการปลูกรักษาเชื้อพันธุกรรมเก็บข้อมูลและผลิตเมล็ดพันธุ์ 

๕.ถั่วฝักยาว เป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วและปลูกต่อเนื่องมาแล้วหลายปีซึ่งมีลักษณะประจ า
พันธุ์ดังนี้ 
จ านวนฝักโดยเฉลี่ยประมาณ ๓๐.๗๕ ฝัก/ต้น น้ าหนักฝักสดทั้งหมด ๔๖๒ กรัม/ต้น น้ าหนักฝักสด ๑๕.๓๖กรัม/
ฝัก ความยาวฝัก ๖๘ ซ.ม. จ านวนเมล็ด ๑๙ เมล็ด/ฝัก เสน้ผ่าศูนย์กลางฝัก ๑ ซม. ผลผลิตโดยเฉลี่ย ๑,๖๑๗ 
กิโลกรัม/ไร่  
สีฝักถ่ัว เขียวสดเปอร์เซ็นต์ความงอก มากกว่า ๗๕ % ปี ๒๕๕๙ ปลูกรักษาเชื้อพันธุ์ 

๖.ถั่วไร้ค้าง พัฒนาพันธุ์ให้มีคุณภาพฝักดีขึ้นโดยน ามาผสมกับพันธุ์ถั่วฝักยาวทั้งพันธุ์ที่สีปกติและพันธุ์
ที่มีสีแดง ได้ลูกผสมที่ฝักมีสีเขียวเส้นขอบสีแดง และลูกผสมที่มีสีเขียวเพิ่มข้ึน ปี ๒๕๕๙ ปลูกรักษาพันธุ์ถั่วไร้
ค้างพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วต่อเนื่องทุกปีและพันธุ์ลูกผสมที่ได้ท าการคัดเลือกต่อเนืองให้มีลักษณะ
คุณภาพของฝักท่ีดีต่อไป 

๗.คะน้า เริ่มด าเนินการรวบรวมพันธุ์ปลูกคัดเลือกพันธุ์ในปี ๒๕๕๙ จากพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บพันธุ์เอง
แล้วปลูกต่อเนื่องมาตลอดเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า 

๘.กวางตุ้ง เป็นพันธุ์ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี น ามาปลูกที่ ศูนย์
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์สามารถเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงปรับตัวได้ดีมาก เป็นพันธุ์เบาที่มีอายุเก็บเกี่ยว ๓๒ – 
๔๐ วันหลังปลูก สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ใบสีเขียวเข้มเป็นมันและปลายใบแหลม ต้นอวบใหญ่ 
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แข็งแรงและเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวนาน ๑๒ ถึง ๑๕ วัน ผลผลิต ๓ ถึง ๔ ตันต่อไร่ และ
สามารถปลูกได้ตลอดปีแต่ช่วงต้นฤดูหนาวเหมาะสมที่สุด ปี ๒๕๕๙ ปลูกรักษาพันธุ์ 

๙.บวบเหลี่ยม เบอร์๑๓ ให้ผลผลิตสูงที่สุด ผลมีลักษณะค่อนข้างตรง สีเขียวเข้ม สันเหลี่ยมไม่แข็ง 
เจริญเติบโตเร็ว มีดอกตัวเมียทุกข้อ ติดผลเร็วจึงคัดเลือกไว้ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์และในทุกปีจนถึงปัจจุบันจะ
ท าการปลูกรักษาพันธุ์และคัดเลือกต้นที่แข็งแรงให้ผลผลิตสูงไว้ทุกๆรุ่น ปี ๒๕๕๙ เตรียมปลูกรักษาเชื้อพันธุ์
กรรมและรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนพันธุ์ พร้อมทั้งพัฒนาพันธุ์บวบเหลี่ยมพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ผลสั้นเพ่ิมสีเขียวที่
ผลให้มีมากข้ึน 

๑๐.ฟักทอง  ด าเนินการคัดเลือกฟักทอง ๒ กลุ่มพันธุ์คือ 

๑๐.๑. ฟักทองพันธุ์โอโต๊ะ ในปี ๒๕๕๙ ปลูกรักษาพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ต่อเนือง 
๑๐.๒. ฟักทองพันธุ์พ้ืนเมือง ได้รวมรวบมาจากหลายพื้นที่เนื่องจากเป็นพืชผสมข้ามท าให้น า

เมล็ดไป 
ปลูกยังคงมีการกระจายตัวของลักษณะต่างๆมากและในสองปีที่ผ่านมาท าการปลูกคัดเลือกไว้หลายเบอร์
แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มผลเล็ก และกลุ่มผลใหญ่ ในปี ๒๕๕๖ จะท าการปลูกคัดเลือกสายพันธุ์พ่อและแม่ ซึ่ง
ให้ลูกผสมมีคุณภาพผลดี เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลดก ทนโรค แมลง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ คัดพันธุ์ต้านทานไวรัสใน
กลุ่มประชากรที่คัดเลือกไว้ปลูกคัดเลือกเก็บรักษาพันธุ์ไว้ ด าเนินการที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีและศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชคัดเป็นพันธุ์แท้ในฟักทองที่คัดเลือกไว้และ เตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์บางพันธุ์แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มได้แก่  

๑.ฟักทองเบอร์ ๑ ผลเล็ก เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกจากพันธุ์พ้ืนเมือง ๒๓ เบอร์ เริ่ม
คัดเลือกตั้งแต๒่๕๕๓ – ปัจจุบัน คัดเลือกมาแล้ว ๘ รอบ ขนาดผลเฉลี่ย ๐.๙ กิโลกรัม/ผล เนื้อหนา ๔ 
เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองปนเขียวแน่น หวาน เปลือกมีลายจุดเรียกว่าลายข้าวตอก นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ที่
ลักษณะผิวเรียบไม่มีลายข้าวตอกแต่มีคุณภาพของเนื้อผลดีอีกสองเบอร์ 

แผนงานที่จะด าเนินการในปี๒๕๕๙ คือ การคัดเลือกสายต้นพ่อและแม่แต่ละคู่ท่ีให้
ลูกออกมามีลักษณะเป็นลายข้าวตอก ผิวเรียบสม่ าเสมอและผิวสีเขียวอ่อน ซึ่งให้คุณภาพเนื้อดี 

๒.ฟักทองผลใหญ่เบอร์ ๒ เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกจากพันธุ์พ้ืนเมือง เจริญเติบโตดี
ทนทานโรค 

แมลง ให้ผลผลิตดีผลมีเนื้อสีเหลืองทอง เนื้อแน่น รสหวานมัน ผลค่อนข้างใหญ่ท าการคัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตดี
ในกลุ่มประชากรเดียวกันและมีผลลักษณะคล้ายๆกัน น าเมล็ดมารวมกันและปลูกคัดเลือกแบบเดิมจ านวน ๗ 
รอบ จนการกระจายตัวของลักษณะผลที่ไม่เหมือนกันมีน้อยลงมาก 

๑๑.ข้าวโพดเทียนหวาน ท าการปลูกรักษาเชื้อพันธุกรรมทุกปีและน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย
บางส่วน 
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๑๑.ตัวช้ีวัดโครงการที่๑ การพัฒนาพันธุ์พืช 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ๒๕๕๙ 

เชิงปริมาณ :    

๑.ได้เมล็ดพันธุ์หลักพริกข้ีหนู 
๒.ได้เมล็ดพันธุ์หลักพริกชี้ช้าอย่างน้อยเบอร์ละ 
๓.ได้พันธุ์หลักพริกหนุ่มอย่างน้อยเบอร์ละ 
๔.ได้เมล็ดพันธุ์หลักมะเขือเทศพ้ืนเมือง  
๕.ได้เมล็ดพันธุ์หลักมะเขือเปราะ 
๖.ได้เมล็ดพันธุ์หลักแตงกวาทั้งผลสั้นและยาวอย่างละ 
๗.ได้เมล็ดพันธุ์หลักถั่วฝักยาว 
๘.ได้เมล็ดพันธุ์หลักถั่วไร้ค้าง 
๙.ได้เมล็ดพันธุ์หลักคะน้า 
๑๐.ได้เมล็ดพันธุ์หลักกวางตุ้ง 
๑๑ได้เมล็ดพันธุ์หลักบวบ 
๑๒ได้เมล็ดพันธุ์หลักฟักทองพ้ืนเมืองพันธุ์ดีเบอร์ละ๑กก. 
๑๓ให้ได้เมล็ดหลักข้าวโพดเทียนหวาน 

กิโลกรัม 
กิโลกรัม 

กรัม 
กรัม 

กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรัม 
กิโลกรมั 
กิโลกรัม 

๑ 
๑ 

๒๐๐ 
๕๐๐(ขึ้นทะเบียน๑พันธุ์) 

๕ 
๕ (๑พันธุ์ ขึ้นทะเบียนพันธุ์) 

๒๐ ( ขึ้นทะเบียนพันธุ์) 
๑ 
๑ 
๕ 

๑๐ 
๑  

๑๐๐ 
เชิงเวลา :    
- ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๐ 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ บาท ๙๕๕,๓๐๐ 
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๒.โครงการที๒่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 ในปี๒๕๕๙ มีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่รับผิดชอบอยู่ ๔ 

หน่วยงานได้แก่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนาน่าน พิษณุโลก และล าปาง ทั้งนี้คาดว่าจะส่งเมล็ด
พันธุ์ได้ครบและทันเวลาภายในปี ๒๕๕๙ ได้ทั้งหมด 

โครงการที ่2 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
     
668,450  

  

โครงการ 2.1 เมล็ดแตงกวา พริกข้ีหนู ผักกาด กวางตุ้ง คะน้าเมล็ดฟักทอง อื่นๆ
รักษาพันธุ์ 290,440 

ศูนย์ฯจักร
พันธ์ 

โครงการ 2.2 เมล็ดแตงกวา พริกข้ีหนู ผักกาด กวางตุ้ง คะน้า เมล็ดฟักทอง อ่ืนๆ
รักษาพันธุ์ 218,010 

สวก. 

มะเขือเทศ #2 (ผลิตเมล็ดพันธุ์ 10 ก.ก.) 50,000 น่าน 

มะเขือเทศ #2 (ผลิตเมล็ดพันธุ์ 10 ก.ก.) 50,000 พิษณุโลก 

มะเขือเทศ #4 (ผลิตเมล็ดพันธุ์ 15 ก.ก.) 60,000 ล าปาง 

 

รายการเมล็ดพันธุ์คงค้างปี 2558 จ านวน 3 ชนิดพืช  

เมล็ดพันธุ์ จ านวน
เป้าหมาย 

ก.ก. 

ด าเนินการส่งไป
แล้วจ านวน ก.ก. 

จ านวน
ค้างส่ง 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พริกข้ีหนุ่ม 15.5 - 15.5 สวก จัดสรรด าเนินการที่เขตพ้ืนที่ 
น่าน,พิษณุโลก,สวก 

2. พริกชี้ฟ้า 36 10 ก.ก.  26 ก.ก. สวก ด าเนินการปลูกแล้วที่ศูนย์
จักรฯ รอส่งมอบเดือน 
กันยายน แล้วเสร็จ 

3. บวบเหลี่ยม 11 - 11 ศูนย์จักรฯ ด าเนินการปลูกแล้ว รอส่ง
มอบเดือน สิงหาคม แล้วเสร็จ  

หมายเหตุ 
1.เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่ม สามารถผลิตเมล็ดได้จนเกือบครบแล้วคาดว่าจะส่งมอบเมล็ดพริกหนุ่มให้ประมาณ
ปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับพริกชี้ฟ้า 
2.บวบเหลี่ยม ก าลังเก็บเมล็ดพันธุ์สามารถส่งมอบตามก าหนด 
3. เมล็ดพันธุ์ที่จะผลิตในปี ๒๕๕๙ ทั้งหกชนิดก าลังด าเนินการผลิตคาดว่าจะส่งมอบได้ตามก าหนด 
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๓.โครงการที่ ๓ การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน 

-จ านวนแปลงพืชที่ใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช(พริก 
แตงกวา ฟักทอง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ  บวบ ถั่วไร้ค้าง 
กวางตุ้ง ถั่วพุ่ม ) 

ชนิด ๙ 

-จ านวนผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช   

 ไตรโครเดอร์ม่า กิโลกรัม ๑๐๐ 

 สารสกัดจากพืชก าจัดแมลง ลิตร ๑๐๐ 

 สารสกัดจากพืชก าจัดโรค ลิตร ๑๐๐ 

 เชื้อราก าจัดแมลง 
 ต้นกล้าหางไหลแจกเกษตรกร 
 เอกสารคู่มือก าจัดศัตรูพืช 

กิโลกรัม 
ต้น 
เล่ม 

๕๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 
ก าลังด าเนินการเตรียมสารชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ  
สิ่งที่ด าเนินการแล้ว 
๑.ส่งมอบเชื้อราก าจัดแมลงทั้งราเขียว๒๕ กก และ ราเขียว  จ านวน ๕๐ กิโลกรัม 
๒.ส่งมอบต้นพันธุ์หางไหลให้เกษตรกร๑๐ หมู่บ้าน แจกคนละ ๑๐ ต้น รวมแจกไปแล้วจ านวน ๑,๐๐๐ ต้น 
๓.จัดอบรมให้เจ้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯรู้จักการใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆจ านวน ๑๕ คน 
๔.จัดอบรมให้กับเกษตรกรของ๑๐หมู่บ้านเครือข่ายของศูนย์จักรพันธ์จ านวนประมาณ ๘๕ คน  
๕.ก าหนดมาตรการการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยเน้นใช้ชีวภณัฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและผสมผสานลดการใช้
สารเคมี 
สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 
๑.ท าเอกสารคู่มือก าจัดศัตรูพืช ๑๐๐ เล่ม 
๒.ผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา ๑๐๐ กก. 
๓.เตรียมสารสกัดจากพืชก าจัดทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช 
๔.ขยายกิ่งพันธุ์สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืชให้มีจ านวนเพียงพอ 
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๔.โครงการที่ ๔ การผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาวและ มะเขือเทศ #๒ #๔ ผลสดทั้งปีในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ๒๕๕๙ 

เชิงปริมาณ :  (ทั้งปี) 

ให้ได้ผลผลิตแตงกวาผลสั้น 

ผลผลิตแตงกวาผลยาว 

ผลผลิตมะเขือเทศ #๒ 

ผลผลิตมะเขือเทศ #๔ 

ได้รักษาพันธุ์แตงกวา 

และมะเขือเทศพันธุ์ดี 

กิโลกรัม 

กิโลกรัม 

กิโลกรัม 

กิโลกรัม 

พันธุ์ 

พันธุ์ 

๑๒ x ๑๒๐ 

๑๒ x ๑๒๐ 

๑๒ x ๑๒๐ 

๑๒ x ๑๒๐ 

๒ พันธุ์ 

๒ พันธุ์ 

เชิงเวลา :    

- ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๐ 

เชิงต้นทุน :   

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ บาท ๑๒๙,๕๐๐ 

หมายเหตุ  

ได้ด าเนินการปลูกแตงกวา มะเขือเทศทั้งเบอร์ ๒ และเบอร์ ๔ ทุกเดือนเพื่อให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อ
เนืองตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้(อาจมีปัญหาในการผลิตมะเขือเทศในช่วงฤดูฝนบ้างแก้ปัญหาโดยท าหลังคา
พลาสติกป้องกันฝน) 
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ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาคุณภาพสีและเนื้อฝักพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้าง 

การคัดเลือกแลต่อเชื้อพันธุ์ถั่วฝักยาว
เบอร์๑  

การติดผลของแตงกวาผลสั้นเบอร์๑ มีความดก ติดแทบทุก
ข้อ ท าการคัดเลือกต่อเชื้อพันธุ์เตรียมข้อมูลการข้ึนทะเบียน  

แตงกวาผลยาวเบอร์๒ท าการคัดเลือกต่อเชื้อพันธุ์  
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การเพาะกล้าฟักทองผลเล็ก พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู และมะเขือเทศเบอร์๔ เพ่ือท าการผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พริกหนุ่ม โดยใช้เครื่องปั่นท าให้เมล็ด
พริก แยกออกมาและน าไปแช่น้ า ล้างเอาเนื้อผลพริกออกให้เหลือแต่
เมล็ด จากนั้นน าไปตากให้แห้งท าการคัดเลือกเมล็ดไม่สมบูรณ์ออก
(พริกสด ๓.๕กก.ได้เมล็ดพริก ๑ขีด) แล้วทดสอบความงอกจากนั้น
เตรียมน าส่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริต่อไป 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พริก
หนุ่ม  
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ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้ก าจัดศัตรูพืช  วิทยากรจาก สวทช มาบรรยายการใช้
แบคทีเรียและไวรัสก าจัดแมลง  

เกษตรกรเครือให้ความสนใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพก าจัดแมลง  

เกษตรกรฝึกปฏิบัติผลิตเชื้อราก าจัดแมลงได้เอง 

การขยายพันธุ์หางไหลแจกให้เกษตรกรน าไปปลูก ๑๐ 
หมู่บ้าน (๑,๐๐๐ต้น)เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

แปลงต้นพันธุ์หางไหลในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
ฯ 
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2559 
 

   
วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ได้ท าการจัดการเรียนการสอนแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านเคมีวิเคราะห์อาหาร ในสาขาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ส าหรับผู้เรียน โดยให้มี
ทักษะในด้านการปฏิบัติการ วิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของสารอินทรีย์และอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอาหารแต่ละประเภท ซึ่งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีศูนย์นวัตกรรมอาหาร ที่มีความพร้อม
ด้านเครื่องมือที่ทันสมัยและกับความร่วมมือกับทุกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือบูรณาการ การ
เรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างได้ประโยชน์สูงสุด การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่คุ้มค่าและทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในชาติมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชาติให้มีความยั่งยืน
ตลอดไป 

 
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ 
โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มทร.ล้านนา ได้น ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลั งของแผ่นดินและการจัดกิจกรรมส่ ง เสริม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มทร.ล้านนา   โดยมี คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ ลูกจ้างและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน 
เสร็จพิธีร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบตึกอ านวยการให้
เกิดความสวยงาม 
 
 
 

ผลงานและกิจกรรมเด่นในรอบปี 2559 
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วันที่ 22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ล าปาง น านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Gifted ระดับ

ประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 70 คน มาศึกษาแนวทางเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การ
ฝึกคิด วิเคราะห์ และต่อยอดไปสู่การท าโครงงาน ทางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้ความอนุเคราะห์
อาจารย์ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน น าโดย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รอง
ผู้อ านวยการฯ ผศ.ดร.สัญชัย พันธโชติ ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ผศ.นภา ขันสุภา และ ผศ.ปริญญาวดี ศรีตน
ทิพย์ 
 

 
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ปุ๋ยทาง
น้ า (Drip Fertigation Training) จัดร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ให้น้ าแบบน้ าหยด (Drip Irrigation) และการให้ปุ๋ยทางระบบการให้น้ า (Fertigation) เพ่ือการประยุกต์ใช้และ
เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ปุ๋ยทางน้ าในระดับที่ก้าวหน้า ซึ่งมีก าหนดการจัดงาน  ในระหว่างวันที่ 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดล าปาง 
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ราชมงคลล้านนาสนองงานพัฒนาพันธุ์ พืชฯ
โครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ใน
วันที่ 10 ก.พ. 2559 คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา 
น าโดย รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี 
มทร.ล้านนา รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  พร้อมถวายรายงานผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ ในส่วนที่มทร.ล้านนาได้สนองงานคือการผลิต
เมล็ดพันธุ์ พืช อาทิ ฟักทอง ผักกาดกวางตุ้ง 

มะเขือเทศ พริก เป็นต้น ณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 

  
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการสอบพิเศษของลูกเสือ – เนตร
นารี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 110 คน เพ่ือฝึก
ทักษะการยังชีพ การช่วยเหลือตนเอง การท างานร่วมกันในหมู่คณะ มีความอดทน และมีความสามัคคี โดยมี
คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยเทคโลยีเกษตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ ฐานความรู้
การเพาะเห็ด ฐานความรู้ปุ๋ยหมัก ฐานความรู้พืชผักเชียงดา และฐานความรู้ไม้ผล 
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เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ร่วมจัดบุตนิทรรศการ
ในงานวันเกษตรราชภัฏล าปางครั้งที่4 ณ ม.ราชภัฏล าปาง โดยในงานได้น าเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์
ของทางสถาบันฯเพ่ือให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลของทางสถาบันฯและประชาสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระดับ
ปริญญาโททางด้านเกษตร 
 

 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Breeding and 
Cultivation Techniques of Seedless Watermelon” จัดขึ้นระหว่างวันที่  24 - 26 มีนาคม 2559 ณ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์แตงโมไร้เมล็ดที่มีคุณภาพ เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์แตงโม
ไร้เมล็ด เทคนิคการเขตกรรม ให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชวงศ์แตง เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์แตงโมไร้
เมล็ดต่อไป 
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วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดโครงการ "สวก.สัมพันธ์ ฮ่วมกั๋น

สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี ๒๕๕๙" ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ท าบุญตักบาตร และพิธีรดน้ าด าหัว
อาจารย์อาวุโส โดยมีผู้อ านวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดในการฝึกทักษะด้านการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อการอารักขาพืช ให้กับนักศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาดังนี้ 
1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 
2.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
3.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559 
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วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ได้ให้บริการวิชาการในการ
ถ่ายทอดความรู้การท าปุ๋ยบ ารุงดินและสารไล่
แมลงแก่เกษตรกรบ้านสา ม.4 ต.บ้านสา อ.แจ้
ห่ม จ.ล าปาง โดยมี ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้
อ านวยการฯ ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย นายอ านาจ 
อุ้ยฟูใจ และนายเกรียงไกร พรหมณี เป็น
วิทยากรให้ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN 

จังหวัดล าปาง เพ่ือขยายผลสู่โครงการ Start Up ของผู้ประกอบการ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมล าปางเวียงทอง 
โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก 
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วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดอบรม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย
รวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการ
หลักสูตร LIT-MBA เป็นวิทยากรอบรม และได้รับความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME BANK) ในการเป็นพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุนด้วยการให้สินเชื่อหรือร่วมลงทุน และ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ได้มีส่วนร่วมในการคัดคนรุ่นใหม่สู่กระบวนการบ่มเพาะ พร้อมทั้งท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง
ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย 
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สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จัดโครงการอบรม
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยายรวม 
อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดย นายสมชัย 
กมลเทพเทวินร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคุณกิตติพันธ์ นวลจั นทร์
ฉาย รองประธานหอการค้าจังหวัดล าปาง ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
      ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนกว่า 150 คน และได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ รอง
ผู้อ านวยการหลักสูตร LIT-MBA เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการใหม่ และ
หัวข้อการค้นพบศักยภาพทางธุรกิจในตัวคุณ คุณณริสสร สมสวัสดิ์ เจ้าของแฟรน์ไชน์ Mix Restaurant&Bar 
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมอาหาร และสร้างแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจ ตลอดจนคุณพีระรักษ์ 
พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าฯ ได้บรรยายในหัวข้อ บทบาทและความช่วยเหลือของหอการค้าจังหวัดล าปางที่
มีต่อนักธุรกิจในจังหวัดล าปาง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย 
ที่ปรึกษาการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย ในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการไทยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย 
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วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูก
พืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ "การ
ผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ส าหรับอุตสาหกรรม
อบแห้ง" กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรบ้านเวียงตาล บ้านวอแก้ว อ าเภอ
ห้างฉัตร กลุ่มเกษตรกรบ้านเมาะหลวง กลุ่ม
เกษตรกรบ้านเวียงหงส์ล้านนา อ าเภอแม่
เมาะ กลุ่ มเกษตรกรอ า เภอแม่ทะ และ

บุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 30 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ของ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าอบรม 
 

 
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

กรณี บ้านใหม่นาแขม รับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ และตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ ณ บ้านใหม่นาแขม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมี อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รอง
ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชม และทีมงาน พร้อมด้วย ท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.ดร.อภิรักษ์ 
เพียรมงคล และ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินโครงการแก่ทีมงานโครงการยกระดับฯ โดยมี คุณอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม 
และ ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยทีมงานโครงการยกระดับฯ ให้
การต้อนรับ 
 
 



104 

  
วันที่ 1-4 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดฝึกอบรมบุคลากร ด้านปฏิบัติการ

มาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนด และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นประธานในพิธีการเปิดการ
ฝึกอบรมและเข้าร่วมรับฟังการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว 
 

 
วั นที่  18 -20  สิ งหาคม พ . ศ .  2559  คณะท า ง าน  “โครงการหมู่ บ้ า นวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (ปีที่ 3)” ศูนย์นวัตกรรมอาหาร (งานวิทยาศาสตร์การอาหาร) 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง “เทคโนโลยี
การท าผลิตภัณฑ์คุ้กก้ีเนย คุกก้ีตะไคร้ คุกกี้ถ่ัว เยลลี่กัมม่ีมัลเบอรี่และมะเม่า น้ าพริกไส้อั่วแห้ง น้ าพริกเต้าเจี้ยว
แห้ง และไส้อ่ัวที่มีคุณภาพ” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีต าบล และภาคีเครือข่าย
โรงเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ระมาด (กศน.) และโรงเรียนแม่
ระมาดน้อย จ านวน 35 ราย ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนื้อจื้อ อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก 


