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รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีมีความจ า
อย่างยิ่งซึ่งจะท าให้มองเห็นผลงานท่ีด าเนินการแล้ว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนอย่างไร และควรมี
การปรับปรุงพัฒนาอย่างไรในปี ต่อไป เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนท้ังปริญญาตรีและปริญญาโท การ
ขับเคล่ือนหน่วยงานโดยแบ่งออกเป็น ๔ ศูนย์ความ

เช่ียวชาญ ได้แก่ ๑.ศูนย์พันธุกรรมพืช ภารกิจท่ีส าคัญท่ีต้องพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆออกมา รักษาพันธุ์ ท่ีมี
ศักยภาพไว้อย่างต่อเนือง เป็นแหล่งแลกเปล่ียนพันธุ์พืชตระกูลแตง ฝึกงานให้กับนักศึกษาท้ังภายในและ
ต่างประเทศ ช่วยผลิตนักศึกษาท้ังปริญญาตรีและปริญญาโท ๒.ศูนย์นวัตกรรมอาหาร เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารสุภาพจากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่า อีกท้ังเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ช่วยผลิต
นักศึกษาท้ังปริญญาตรีและปริญญาโท ๓.ศูนย์บริหารศัตรูพืชด้วยวิถีชีวภาพ เป็นแหล่งผลิตสารชีวภัณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถทดแทนสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป อีกท้ังให้นักศึกษามาฝึกงานให้มีทักษะทางด้านนี้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ๔.ศูนย์เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช หลังจากมีพันธุ์พืชท่ีดีแล้วจ าเป็นต้องมีการปลูกดูแลรักษาท่ีเหมาะสมจึงจะท าให้พืชนั้นให้ผลผลิต
ออกมาตามศักยภาพ ศูนย์นี้เป็นการวิจัยหาองค์ความรู้ในการปลูกดูแลรักษาท่ีถูกต้องเหมาะสมในแต่ละพืช ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของพืชโดยเฉพาะธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมผัส และปริมาณแสงเป็นต้น และก้าวไปสู่การผลิตพืชแบบสมัยใหม่ลดแรงงานในการดูแลรักษา นอกจากนี้
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรยังมีหน่วยงานรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารส าหรับให้บริการท้ังบุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เห็นได้ว่าแนวทางการขับเคล่ือนจะมองภาพท้ัง
ระบบการท าการเกษตรมีต้ังแต่ต้นน้ าเรื่องพันธุ์พืช กลางน้ ามีระบบการปลูกท่ีเหมาะสม ปลายน้ ามีการแปรูป
เป็นอาหารสุขภาพช่วยผู้ประกอบการให้เข็มแข็ง ท้ังระบบนี้อาจมีกรอบเฉพาะในทางพื้นท่ีทางภาคเหนือ
เท่านั้น ท้ังนี้การท่ีจะก้าวต่อไปข้างหน้าท าให้องค์กรนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปคงต้องได้รับการ
สนับสนุนท้ังก าลังคนท้ังภายในภายนอกองค์กร ก าลังงบประมาณและก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนต่อ
เนืองจะท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 
 ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นตราวงกลมภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลม
ประกอบด้วยดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายใน
ดอกบัวบานเป็นรูป พระราชลัญจกร อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ท่ีปลายท้ังสอง
ข้างประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน  
 

 
ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ช่ือเดิม สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จัดต้ังขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยพระราชทานสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมมี
รูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จมรรค 8 และความสดช่ืน
เบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใต้ ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลท่ี 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน
นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏิ ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ 
หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ด้านล่างของความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความ
ว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ท่ีมีอยู่เดิมได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง” ต่อมาประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการและ
ให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมท้ังการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ให้มีการบริหารัดการท่ีเป็นอิสระ คล่องตัวในรูปแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปน าเป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ได้ถูกเปล่ียนช่ืออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ข้อมูลภาพรวมสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้ง ท่ี 16 (3/2552) เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยประกาศจัดต้ังสถาบันวิ จัย
เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552 และได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว มาใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ใช้ช่ือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร แทน 
 
สถานที่ตั้ง 

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

 
 
 
 
 
 

วัดมิ่งเมืองมูล โรงพยาบาลค่ายสุรศกัดิ์มนตรี 

ปั๊มน้ ามัน PA 

ไปล าปาง ไปราชมงคล 12 กิโลเมตร ถนนล าปาง – งาว ไปงาว 

แผนที่แสดงทีต่ั้ง 
สถาบนัวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โทร. 0 5434 2553 

*** สถานที่ฝึกอบรมฯ *** 

อาคารปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 2  
อาคารอ านวยการ 

หอพักฝกึอบรม 

คลองชลประทาน 

ทา
งเข

้า 
สถ

าบั
นว

จิัย
เท

คโ
นโ

ลยี
เก

ษต
ร 

2.
5 

กิโ
ลเ

มต
ร 

คลองชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

แป
ลง

ไม
้ผล

 

เรือนกระจก 
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สภาพภมูิอากาศ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดล าปาง มีภูมิประเทศตอนบนของจังหวัดเป็นท่ีราบสูง 
ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ตอนกลางเป็นท่ีราบและท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ า ซึ่งเป็น
แหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า และมี
ภูมิอากาศท่ีร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศ จึงแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงท่ีมี
อากาศร้อนท่ีสุด คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงท่ีมีอากาศ

หนาวจัด คือ เดือนมกราคม 
สภาพภูมิอากาศทางการเกษตรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในรอบปี 2556 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2555 – เดือนกันยายน 2556  
 
บทบาทหน้าที ่ 
 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีผลิตมหาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาในภาค
ผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพึ่งพาตนเอง จนถึงการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ตามศักยภาพของตนเอง ท้ังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศเป็นส่ิงจ าเป็นและมี
ความส าคัญมากท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพันธุ์
พืชอาหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองโดย
ใช้ฐานพันธุกรรมจากพืชท่ีอยู่ในท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านพลังงานและสมุนไพร 
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ของชุมชนท้องถิ่น เน้นความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีสมบูรณ์ เป็นรากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีคุณค่า เปรียบเสมือนทุนทรัพย์ของพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีจะมี
ผลต่อวิถีชีวิตของคนฐานรากในชุมชน 
 ในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีฝ่ายด าเนินการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร และฝ่ายบริหารและแผน มีหน้าท่ี ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
โดยการบริหารงานเป็นแบบแนวราบเพื่อลดขั้นตอนในการบริหารงาน เน้นการท างานเป็นทีมและเป็นการ
ท างานแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิผลท่ีทุกคนในองค์กรมีส่วน
ร่วมในขบวนการท่ีขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาส
ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด 
 
ปณิธาน 
 พัฒนาบุคลากร พร้อมพันธุ์พืชดี มีอาหารสุขภาพ ธรรมชาติควบคุม สนับสนุนความยั่งยืนการเกษตร 
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วิสัยทัศน์ 
 เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตรแก่สังคม 
 
ค่านิยมองค์กร 
 A = Activeness  กระตือรือร้น 
 T = Teamwork  ร่วมมือท างาน 
 R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
 I = Independent คิดนอกกรอบ 
 
พันธกิจ 

1. วิจัยพัฒนา องค์ความรู้  เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย  
โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร 

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

เกษตรปลอดภัย 
6. สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และโครงการหลวง 
7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารและแผน 

กลุ่มงานธุรการ
และแผน 

กลุ่มงาน
สนับสนุนและ
กิจการพิเศษ 

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงาน
บริการวิชาการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร 

กลุ่มงานผลิต กลุ่มงาน 
งานตลาด 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บุคลากร 
 

ปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีอาจารย์ประจ ารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อจ านวนท้ังหมด 37 คน จ าแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท 17 คน, ปริญญาเอก 20 คน และ            
มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน ต าแหน่งอาจารย์ 12 คน และ 
มีจ านวนพนักงานสายสนับสนุนท้ังหมด 52 คน 

สรุปจ านวนบุคลากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ 37 9 46 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 0 11 11 

พนักงานราชการ 0 5 5 

พนักงานพันธกิจ/ช่ัวคราว 0 18 18 

ลูกจ้างประจ า 0 9 9 

รวม 37 52 89 
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ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกประเภทตามสายงาน 

 

 

 
 
 
 

จ ำแนกตำมประเภท

ข้ำรำชกำร พนกังำนในสถำบนัอดุมศกึษำ พนกังำนรำชกำร

พนกังำนพนัธกิจ/ชัว่ครำว ลกูจ้ำงประจ ำ

จ ำแนกตำมสำยงำน

สำยวชิำกำร สำยสนบัสนนุ
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การเงินและงบประมาณ 
1.งบประมาณแผ่นดิน 

1.1  ค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐได้แก่ เงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารวมค่าเบ้ียเล้ียงและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

1.2  งบลงทุนท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3  เงินอุดหนุนการวิจัยท่ีผ่านมาจากหน่วยงานทางด้านวิจัย 

2. เงินนอกงบประมาณ 
 2.1  เงินผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัย 
2.2  เงินสนับสนุนจากภายนอก จากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีเป็นหน่วยงาน

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

2.3  รายได้สุทธิจากค่าบริการ โครงการวิจัย ดครงการบริการวิชาการ การบริการวิชาการหน่วยงาน
ภายนอก ผลผลิต ผลพลอยได้จากการวิจัย 

2.4  รายได้จากการผลิตบัณฑิตนักวิจัย ค่าหน่วยกิต 
2.5  รายได้จากการให้บริการทรัพย์สิน ได้แก่ การเป็นท่ีปรึกษา การให้เช่าพื้นท่ี โรงเรือนปฏิบัติการ 

ห้องประชุมและหอพัก 
 

2.งบประมาณแผ่นดิน 
 ปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวมท้ังส้ิน 52,035,047.16 บาท
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 
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งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 

หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สังคม บริการ วิทย ์ สะสมองค์ความรู้

ท่ีมีศักยภาพ ท านุบ ารุงฯ 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

รวม 

รวมทั้งสิ้น 
  

37,510,270.00  
     

80,100.00  
    

957,000.00  
 

7,066,077.16  
 

6,371,600.00  
     

50,000.00  
                -    

  
52,035,047.16  

1.งบบุคลากร  
32,801,400.00  

                -                    -                    -                    -                    -                    -     
32,801,400.00  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
31,697,520.00  

                -                    -                    -                    -                    -                    -      
31,697,520.00  

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -    
1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

   
1,103,880.00  

                -                    -                    -                    -                    -                    -       
1,103,880.00  

2.งบด าเนินงาน    
1,431,070.00  

     
16,000.00  

                -     
2,313,612.16  

                -                    -                    -       
3,760,682.16  

2.1 ค่าตอบแทน    
1,387,450.00  

                -                    -         
10,000.00  

                -                    -                    -       
1,397,450.00  

2.2 ค่าใช้สอย         
43,620.00  

                -                    -        
250,000.00  

                -                    -                    -          
293,620.00  

2.3 ค่าวัสดุ                   -         
16,000.00  

                -        
187,200.00  

                -                    -                    -          
203,200.00  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                   -                    -                    -     
1,866,412.16  

                -                    -                    -       
1,866,412.16  
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หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สังคม บริการ วิทย ์ สะสมองค์ความรู้

ท่ีมีศักยภาพ ท านุบ ารุงฯ 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

รวม 

3.งบลงทุน                   -                    -                    -     
3,420,000.00  

                -                    -                    -       
3,420,000.00  

3.1 ค่าครุภัณฑ์                   -                    -                    -     
2,130,000.00  

                -                    -                    -       
2,130,000.00  

3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                   -                    -                    -     
1,290,000.00  

                -                    -                    -       
1,290,000.00  

4.งบเงินอุดหนุน    
3,277,800.00  

                -                    -                    -     
6,371,600.00  

                -                    -       
9,649,400.00  

4.1 เงินอุดหนุนทุนผลิตและ
พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-
เอก 

                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -    

4.2 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 

                  -                    -                    -                    -     
1,156,100.00  

                -                    -       
1,156,100.00  

4.3 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 

                  -                    -                    -                    -     
4,890,500.00  

                -                    -       
4,890,500.00  

4.4 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 

                  -                    -                    -                    -        
325,000.00  

                -                    -          
325,000.00  

4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร    
3,277,800.00  

                -                    -                    -                    -                    -                    -       
3,277,800.00  
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หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สังคม บริการ วิทย ์ สะสมองค์ความรู้

ท่ีมีศักยภาพ ท านุบ ารุงฯ 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

รวม 

5.งบรายจ่ายอื่น                   -         
64,100.00  

    
957,000.00  

 
1,332,465.00  

                -         
50,000.00  

                -       
2,403,565.00  

5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 

                  -                    -                    -                    -                    -         
50,000.00  

                -            
50,000.00  

5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัด
การศึกษา 

       
64,100.00  

      
450,000.00  

            
514,100.00  

5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมมลูนิธิโครงการหลวง
และโรงงานแปรรูป 

                                -    

5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการ
ซ่อมบ ารุงและการวางแผนการ
ซ่อมบ ารุงเคลื่อนที ่

                                -    

5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ
ตามพระราชด าริ 

                                -    

5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

          
400,000.00  

            
400,000.00  

5.7ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

          
482,465.00  

            
482,465.00  



14 

หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สังคม บริการ วิทย ์ สะสมองค์ความรู้

ท่ีมีศักยภาพ ท านุบ ารุงฯ 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

รวม 

5.8 ค่าใช้จ่ายโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
สัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยา
เขตน่าน เพ่ือพัฒนาการผลิต
บัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน 

                                -    

5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        
256,000.00  

              
256,000.00  

5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

        
361,000.00  

              
361,000.00  

5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
การศึกษาด้านซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานตามมาตรฐาน EASA 

                                -    

5.12 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

                                -    
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หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ สังคม บริการ วิทย ์ สะสมองค์ความรู้

ท่ีมีศักยภาพ ท านุบ ารุงฯ 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

รวม 

5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ
วิชาการ 

        
340,000.00  

              
340,000.00  

5.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ี
เลี้ยง 

                                -    
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เงินรายได้ 
 

หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

สังคม วิทย ์
รวม หมายเหตุ 

ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ 

รวมทั้งสิ้น 
       

2,758,878.00  
               -                   -    

 
1,947,095.00  

      
4,760.00  

  
4,710,733.00  

  

1.งบบุคลากร         
2,422,210.00  

               -                   -                    -                   -      
2,422,210.00  

  

1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว         
2,351,640.00  

               -                   -                    -                   -      
2,351,640.00  

  

เงินเดือนเลื่อนข้ัน 3%             
70,570.00  

               -                   -                    -                   -          
70,570.00  

  

2.งบด าเนินงาน           
336,668.00  

               -                   -     
1,541,200.00  

               -     
1,877,868.00  

  

2.1 ค่าตอบแทน           
336,668.00  

               -                   -                    -                   -        
336,668.00  

  

ค่าต าแหน่งทางบริหารเงินรายได้           
172,800.00  

            
172,800.00  

  

2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           
120,160.00  

               -                   -                    -                   -        
120,160.00  

  

สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2% (งปผ.)             
43,708.00  

               -                   -                    -                   -          
43,708.00  

  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        
-    

               -                   -     
1,541,200.00  

               -      
1,541,200.00  

  

2.4.1 ค่าโทรศัพท์                        -                   -                   -           
4,100.00  

               -            
4,100.00  

ไม่ได้รับโอน 
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หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

สังคม วิทย ์
รวม หมายเหตุ 

ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ 
2.4.2 ค่าไฟฟ้า                        -                   -                   -     

1,537,100.00  
               -      

1,537,100.00  
ไม่ได้รับโอน 

4.งบเงินอุดหนุน                        
-    

               -                   -        
150,000.00  

               -        
150,000.00  

  

4.11 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ                        -                   -                   -        
150,000.00  

               -        
150,000.00  

ไม่ได้รับโอน 

5.งบรายจ่ายอื่น                        
-    

               -                   -       
158,820.00  

               -        
158,820.00  

  

งานฟาร์ม โครงการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

                       -                   -                   -         
73,825.00  

               -          
73,825.00  

ไม่ได้รับโอน 

งานฟาร์ม โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

                       -                   -                   -         
20,000.00  

               -          
20,000.00  

ไม่ได้รับโอน 

งานฟาร์ม โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ าหน่ายเป็น
รายได้ให้หน่วยงาน 

                       -                   -                   -         
11,270.00  

               -          
11,270.00  

ไม่ได้รับโอน 

งานฟาร์ม โครงการผลิตต้นกล้าไม้ผลเพ่ือจ าหน่าย                        -                   -                   -         
53,725.00  

               -          
53,725.00  

ไม่ได้รับโอน 

งบกลาง                        
-    

               -                   -         
45,000.00  

               -          
45,000.00  

  

เงินรายได้งบกลาง                        -                   -                   -         
45,000.00  

               -          
45,000.00  

ไม่ได้รับโอน 

สมทบเขตพื้นที่                        
-    

               -                   -         
22,500.00  

      
1,360.00  

      
23,860.00  

  

สมทบพ้ืนที่                        -                   -                   -         
22,500.00  

      
1,360.00  

      
23,860.00  

ไม่ได้รับโอน 
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หมวดรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

สังคม วิทย ์
รวม หมายเหตุ 

ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ 
สมทบคณะ                        

-    
               -                   -         

12,675.00  
      
1,700.00  

      
14,375.00  

  

สมทบคณะ                        -                   -                   -         
12,675.00  

      
1,700.00  

      
14,375.00  

ไม่ได้รับโอน 

สมทบมหาวทิยาลัยฯ                        
-    

               -                   -         
16,900.00  

      
1,700.00  

      
18,600.00  

  

สมทบมหาวิทยาลัยฯ                        -                   -                   -         
16,900.00  

      
1,700.00  

      
18,600.00  

ไม่ได้รับโอน 
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ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับงบประมาณด าเนินงานด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจากงบประมาณ
ภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

                                                        โครงการวิจัยงบอุดหนุนท่ีได้รับอนุมัติ  
ปีงบประมาณ 2560   

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) 
 

  โครงการวิจัยพื้นฐาน         

1 
การศึกษาสายพันธุ์องุ่นท่ีเหมาะสมส าหรับการท า
ไวน์ในพืน้ท่ีเขตร้อน 

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
ก.ย.58 - ส.ค.60   

         
438,500.00  

  
ทางภาคเหนือของประเทศไทยและความ
หลากหลายของยีสต์ท่ีพบ 

  
     

  ในสภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น        

2 
การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด
และอุตสาหกรรมแปรรูป ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ม.ค.57 – ธ.ค.60   

         
286,600.00  

3 
อิทธิพลของดินขาวเคโอลินต่อการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และคุณภาพ 

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
   

         
431,000.00  

  ของผลผลิตเมล่อน        

  
                                                                          
รวม 

  
   

      
1,156,100.00  

  โครงการวิจัยและพัฒนา        

4 
การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัด
แปรด้วยความร้อน 

นางสุภาวดี  แช่ม 
   

         
325,000.00  
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) 
 

  
ร่วมกับความช้ืน และการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

  
     

  อาหารเพื่อส่ิงแวดล้อม        

  
                                                                          
รวม 

  
   

        
325,000.00  

  โครงการวิจัยประยุกต์        

5 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ปริมาณไลโคปีนในการผลิตฟักข้าว  ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ ต.ค.58 - ก.ย.60   

         
300,000.00  

6 
เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ
ผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ ผศ.นภา  ขันสุภา ต.ค.57 - ก.ย.59   

         
284,200.00  

  ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง        

7 
คุณภาพการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติ
เชิงหน้าท่ี และ 

ผศ.จิรภา  พงษ์จันตา 
   

         
714,000.00  

  
การเก็บรักษาข้าวน้ าแร่แจ้ซ้อนเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) 
 

  โครงการวิจัยประยุกต์ (ต่อ)       

  
การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วย
การพัฒนาสายพันธุ ์

นางสาวภัทราภรณ์ ศรี
สมรรถการ ต.ค.58 - ก.ย.60   

      
1,929,700.00  

  
ที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารต้านอนุมูลอสิระ        

  และดัชนีน้ าตาลต่ า        
  แผนงานวิจัย        28,720.00    

8 
การปรับปรุงพันธุ์ฟกัทองท่ีเมล็ดมีน้ ามัน และ
สารพฤกษเคมีสูง  ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี  ต.ค.58 - ก.ย.60  766,800.00    

9 
การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัด
น้ ามันจากเมล็ดฟักทอง 

นายรัตนพล พนมวัน ณ 
อยุธยา ต.ค.58 - ก.ย.60  272,880.00    

  ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม        

10 
นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ าตาล
ต่ าจากฟักทอง 

นางสาวภัทราภรณ์ ศรี
สมรรถการ ต.ค.58 - ก.ย.60  502,200.00    

   (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ ามันสูง        

11 
การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของ
ฟักทองและการน าไปใช้ ผศ.นิอร  โฉมศรี ต.ค.58 - ก.ย.60  359,100.00    

  ผลิตอาหารฟังก์ชัน        

  
การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเปน็
ไม้ดอกการค้า ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.56 – ก.ย.61   

        
292,800.00  

  แผนงานวิจัย       20,000.00    
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)  
  

12 การพัฒนาพนัธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.56 – ก.ย.61  272,800.00    

  
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพ ผศ.สันติ  ช่างเจรจา ต.ค.58 - ก.ย.60   

      
1,369,800.00  

  จากหนามแดง (Carrisa carandus Linn.)         
  แผนงานวิจัย        20,000.00    

13 
การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนามแดงภายใต้
การปลูกในถังควบคุม ผศ.สันติ  ช่างเจรจา ต.ค.58 - ก.ย.60  248,150.00    

14 
ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อการติดดอกนอก
ฤดูของหนามแดง ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.58 - ก.ย.60  284,725.00    

15 
การขยายพันธุ์หนามแดง (Carissa carandas 
Linn.) โดยการเพาะเล้ียง ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง ต.ค.58 - ก.ย.60  366,900.00    

  
เนื้อเยื่อและการศึกษาการผลิตสารฟรุคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ในสภาพเพาะเล้ียง        

16 
คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าท่ีและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผศ.นิอร  โฉมศรี ต.ค.58 - ก.ย.60  450,025.00    

  จากหนามแดง (Carrisa carandus Linn.)        

  
                                                                  
รวม       

      
4,890,500.00  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น    6,371,600.00  
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       โครงการ ถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (R4T)  ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประจ าปี 2560 
      

ล าดับ
ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
(บาท)  

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้ากล้วยจาก
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 
1) 

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนา
กร  

เม.ย. - ก.ค. 60                      95,600.00  

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้ากล้วยจาก
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 
2) 

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนา
กร  

เม.ย. - ก.ค. 60                      93,000.00  

3 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้เช้ือราไตร
โคเดอร์มา ไวเรนส์ 

รศ.จินันทนา  จอมดวง พ.ค. - ก.ค. 60                      67,400.00  

     
     
           
    

 
 
 
 
 

        

                       256,000.00  



24 

งบประมาณภายนอก 
โครงการวิจัยงบภายนอกที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประจ าปี 2560 

 จ านวน    5   โครงการ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง

โครงการ 
 จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท)  
แหล่งทุน 

1 หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 5 
ผศ.จานุลักษณ ์ ขน
บดี ตค.59 - กย.62  

            
567,000.00  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

              เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
  ปีที่ 61 567,000          
  ปีที่ 62  558,000          
  ปีที่ 63  862,000          

2 การปรับปรงุพันธ์ุแตงกวาและฟักทองส าหรับระบบอินทรย์ี 
ผศ.จานุลักษณ ์ ขน
บดี มีค.60 - มีค.61   

          
1,066,000.00  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

          (องค์การมหาชน) 

3 การทดสอบเสถียรภาพของพันธ์ุฟักทองที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง 
ผศ.พรนิภา  เลิศศลิป์
มงคล มีค.60 - มีค.61   

          
1,200,220.00  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์        (องค์การมหาชน) 

4 การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารส าหรับพืชตระกูลส้ม รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ ธค.59 - กย.60   
            
400,000.00  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต         

5 
การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วย ผศ.มาล ี ต้ังระเบียบ 

พค.60 - พค.62  
          
1,214,400.00  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  การใช้เชื้อจลุินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช       (สกว.) 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาทั้ง
โครงการ 

 จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)  

แหล่งทุน 

 ปีท ี61  1,214,400      2,428,800.-      
  ปีที 62  1,214,400          

   รวม       
          
4,447,620.00    
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งานบริการวิชาการและโครงการคลินิคเทคโนโลยี 
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

1. โครงการบริการรับค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 260,000 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตแก็สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร” 

พื้นท่ีด าเนินการ : 1. อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

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

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

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 141,440 

3. โครงการแบบแผนการผลิตแตงโมอินทรีย์ 

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านค้างตะนะ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 200,200 

 โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี   

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (ขยายผล) การผลิตเยอบีร่าครบวงจร ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา 294,500 

5. การผลิตและแปรรูปอาหารจากดอกชมจันทร์ผลเพื่อการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี 174,300 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

6. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ าเชิงการค้าในชุมชน 

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านใหม่นาแขม หมู่ที 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 300,000 

7. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 

ผศ.สันติ ช่างเจรจา 350,000 

8. หมู่บ้านมะนาวสบลี ผศ.สันติ ช่างเจรจา 233,900 

9. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านหม่องวา หมู่ท่ี 6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  360,000 

10. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน  

พื้นท่ีด าเนินการ : หมู่บ้านหนองวัวแดง อ.สบปราบ จ.ล าปาง 

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 250,000 

11. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 240,000 

12. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม  ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 250,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

พื้นท่ีด าเนินการ : หมู่ 1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  

 

13. หมู่บ้านวนเกษตรพื้นท่ีสูงแม่ค าหล้า  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านแม่ค าหล้า หมู่ท่ี 13 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 

ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย 250,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสามแสนสี่พนัสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 3,304,340 
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โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

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

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 300,000 

2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ในพื้นท่ีโครงการ
หลวง โครงการตามพระราชด าริ 

ดร. รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา 400,000 

3. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)  ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี 1,668,750 

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเบ้ืองต้น ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี 10,500 

5. โครงการ การขยายพันธุ์ส าหรับการขึ้นทะเบียนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์
ใหม่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี 30,000 

6. โครงการอนุรักษ์พนัธุ์มะเกี๋ยง การจัดการสวนมะเกี๋ยง และการจัดการน้ าในสวน
ผลไม้ 

รศ.ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 300,000 

7. โครงการหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืช ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี 2,650,000 

8. โครงการเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรนิภา  เลิศศิลป์มงคล 252,000 

9. โครงการอนุรักษ์พนัธุ์และศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของมะเกี๋ยงผลใหญ่ส่ี
สายพันธุ์และการแปรรูป 

ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล 79,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

10. โครงการศึกษาและขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ “ข้าวหอมล้านนา” ผศ.ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา 30,000 

11. โครงการอนุรักษ์พนัธุ์ผักพื้นบ้านและพฒันาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ 269,000 

12. โครงการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ รศ.ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 200,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 6,189,250 

 

ตารางรวบรวมข้อมูล การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
งานบริการทางวิชาการ ท่ีมีการเสนอขอรับบริการโดย ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ (นอกแผนของมหาวิทยาลัย) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

1 โครงการฝึกอบรม /สัมมนาเชิงปฏิบัติการ           
  1.1ฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อพืชเบ้ืองต้น 
ผู้สนใจท่ัวไป ผู้สนใจท่ัวไป ท่ีมี

ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะด้านการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืช 

อาคาร
ห้องปฏิบัติการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ งาน
วิทยาศาสตร์
กลาง สวก.มทร.
ล้านนา 

26-28ธันวาคม 
2559 

ผศ.ดร.
อภิชาติ  ชิด
บุรี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  1.2  โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up)  

ผู้สนใจท่ัวไป ผู้สนใจท่ัวไป สวก.มทร.ล้านนา 

  
ผศ.ดร.นิอร  
โฉมศรี 

  1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท า
ชาผักเชียงดา 
 
 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาภาค 
3 จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มเครือข่าย
นักพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านทาดง 
จ านวน20คน 

อาคาร
วิทยาศาสตร์การ
อาหาร สวก.
มทร.ล้านนา 

4 พ.ค. 2560 งาน
วิทยาศาสตร์
การอาหาร 

2 การให้บริการในรูปแบบรับเชิญเปน็
วิทยากร /บรรยายพิเศษ/จัดแสดง /
สาธิต 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มี/ไม่มี
ค่าตอบแทน 

  2.1 จัดนิทรรศการงานแถลงข่าวและสืบ
สานสัมพันธ์ส่ือมวลชนฯ 

กองประชาสัมพันธ ์ ส่ือมวลชน ร้านอาหารเนิร์ฟ 12มกราคม 2560 ไม่มี 

  2.2จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและราช
มงคลแฟร์ 2560 

มทร.ล้านนา ล าปาง ประชาชนท่ัวไป มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

14มกราคม 2560 ไม่มี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  2.3จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา
มทร.ล้านนา 

มทร.ล้านนา นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรต ิ56
พรรษา มทร.
ล้านนา 

17-18 มกราคม 
2560 

ม ี

  2.4จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี
2560 

อพวช. นักเรียน ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

โรงเรียน
อัสสัมชัญล าปาง 

18-20 มกราคม 
2560 

ไม่มี 

  2.5จัดนิทรรศการและให้บริการ งานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิต
สับปะรด 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรบ้านวัง
เลียบ ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง 

25 มกราคม 2560 ไม่มี 

  2.6จัดนิทรรศการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพ 
รายได้ 

สถช.มทร.ล้านนา ส านักงานพัฒนา
ภาค3 หน่วย
บัญชาการทหาร
พัฒนา 
กองบัญชาการ

อาคารคลัง
ความรู้ชุมชน 
สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชน 

14 กุมภาพันธ์ 
2560 

ม ี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

กองทัพไทย
(ภาคเหนือ) 

  2.7จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งาน
วันเกษตรราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง 

8-14 มีนาคม 2560 ม ี

  2.8เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

นักศึกษา  ห้องSCL 512 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1-3 มีนาคม 2560 ม ี

  2.9ขอเชิญเป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

นักศึกษา ห้องประชุมช้ัน2 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง 

23 พฤศจิกายน 
2559 

ม ี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  2.10ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการ
บรรยาย กิจกรรม ส่งเสริมการผลิต
สับปะรดนอกฤดูให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ห้องประชุม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
เสด็จ อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง 

24 มกราคม 2560 ม ี

  

2.11ขอความอนุเคราะห์วิทยากร "การ
ปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ า" 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษต าบลบ้าน
แก้ง อ.นาแก จ.
นครพนมจ านวน50
คน 

ต าบลบ้านแก้ง 
อ.นาแก จ.
นครพนม 

16-17 มีนาคม 
2560 

ม ี



35 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  

2.12ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์พืชไร่ระยอง เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง                                                                                                                         

10-12 มกราคม 
2560 

ม ี

  

2.13จัดนิทรรศการแสดงผลงานและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตและการแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสับปะรดในล าปาง 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรบ้านวัง
เลียบ ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง
ล าปาง จ.ล าปาง 

28 เมษายน 2560 ไม่มี 

  

2.14จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ 

สวพ.มทร.ล้านนา อาจารย์และ
นักเรียน 

โรงเรียนบ้านป่า
บง ต.โป่งน้ าร้อน 
อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ 

20-21พฤษภาคม 
2560 

ม ี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  

2.15จัดแสดงนิทรรศการและจ าหน่าย
สินค้างานเกษตรสร้างสรรค์ คนล าปางไม่
ท้ิงกัน 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า
ล าปาง 

23-27 มิถุนายน 
2560 

ม ี

  

การให้บริการ ในรูปแบบเปน็กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน/กรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ/วิชาชีพ 

หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

ลักษณะงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้ให้บริการ 
มี/ไม่มี

ค่าตอบแทน 

3 3.1เชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธาน
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันของ
นักศึกษาปริญญาโท 

2 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิด
บุรี 

ม ี
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/ผู้ท่ีขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  

3.2เชิญเป็นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธาน
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันของ
นักศึกษาปริญญาโท 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

ผศ.ดร.รุ่งนภา      
ช่างเจรจา 

ม ี

 

3.3ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ มหาวิทยาลัยแพร่ พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เนื้อหาในชุดองค์
ความรู้(Knowledge 
transcript)ท่ีทาง
smart officer ของ
มูลนิธิก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแพร่ได้
จัดท าขึ้น 

ปีงบประมาณ
2560 

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ 
ขนบดี 
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ฝ่ายพฒันาธุรกิจเกษตร 

ระหว่างตุลาคม 2559  -  กันยายน  2560 
 งบประมาณท่ีขอใช้ด าเนินการ  182,759.00 บาท รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 ท่ีน าส่งสถาบันวิจัยฯ ท้ังส้ิน  130,519.00 บาท 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 มีดังนี ้
1. จัดสรรงบประมาณให้โครงการผลิต 3 โครงการ 

 1.1 โครงการผลิตมันส าปะหลังเป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 2560  เป็นเงิน 11,260 บาท ขณะนี้
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ าหน่ายได้ ปีงบประมาณ 2561 
 1.2 โครงการผลิตเห็ดจ าหน่ายเป็นรายได้ ให้หน่วยงานปี 2560  เป็นเงิน 12,475 บาท ขณะนี้
โครงการดังกล่าวได้สามารถส่งผลผลิตและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน  16,440 บาทและยังอยู่ใน
ระหว่างเก็บเกี่ยวจนถึงเดือนธันวาคม 2560 
 1.3 โครงการระบบการผลิตต้นกล้าไม้ผลจ าหน่ายเป็นรายได้หน่วยงาน ปี 2560 เป็นเงิน 123,529  
บาท ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้สามารถส่งผลผลิตและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน  51,900 บาท 

2. ด าเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2560 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 1.1 โครงการผลิตเห็ดจ าหน่ายเป็นรายได้ ให้หน่วยงานปี 2560   เป็นเงิน 12,475 บาท ขณะนี้
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ  โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและจ าหน่ายได้ปีงบประมาณ 2560 
 ปัญหาและอุปสรรค   
   เนื่องจากสภาพอากาศอุณหภูมิท่ีร้อนจัดในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิสูงเกินไปท าให้เห็ดไม่ค่อยมี
การเจริญเติบโต เห็ดไม่มีการสร้างเส้นใย เส้นใยเห็ดไม่ค่อยเดิน ส่งผลท าให้เห็ดไม่ออกดอก 
ข้อเสนอแนะ 
 ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ประมาณ 26–30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่ต่ ากว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ โดยอาจต้องให้น้ าถี่กว่าปกติจากวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นวันละ4-5 ครั้งหรือทุกๆ 4 ช่ัวโมง แต่
ละครั้งท่ีให้ไม่ต้องให้เยอะ แค่ฉีดพ่นสเปรย์ผ่านหน้าก้อนก็พอ  ดึงผ้าใบหรือชายสแลนขึ้นเล็กน้อย ระบาย
ถ่ายเทอากาศภายในไม่ให้ร้อนเกินไป ระหว่างนี้ก็ให้ฉีดพ่นแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดร่วมกับอาหารเสริมเห็ดดี
พร้อม ทุกๆ 4 วัน/ครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เห็ดออกดอกดีข้ึน 
  รวมรายได้งานฟาร์มท่ีน าส่ งเป็นเงิน 88,510.00 บาท รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์                
เป็นเงิน 42,009.00 บาท รวมรายได้ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  130,519.00 บาท 
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3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานและสถานที่ราชการต่าง ๆ ได้แก่ 
 งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
 เทศบาลเมืองนครล าปาง 
 แขวงการทางล าปางท่ี1 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 ท่ีท าการอ าเภอเกาะคา 
 ฯลฯ 

  
 ปัญหาและอุปสรรค 
  การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จ าเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ให้ชิมซึ่งต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่ง ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายท่ีน าส่งน้อย  
  
 ข้อเสนอแนะ 
  ในการไปจัดนิทรรศการ ควรมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสวัสดิการ ไปให้ชิม ไม่ควรหักจากรายได้ท่ี
จ าหน่ายจะท าให้มีรายได้ส่งสถาบันวิจัยฯมากขึ้น  
 
4. กิจกรรมส ารวจตลาด   
  ได้ด าเนินการออกส ารวจตลาดในจังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดล าปาง โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯ ไปวางจ าหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ โดยใช้ระบบ
ขายขาด ท้ังส้ินจ านวน 6 ร้าน  ได้แก่ 

 ร้านกะลาดีไซด์ 

 ร้านเอเดนล าปาง 

 ร้านดีลีเชียล าพูน 

 ร้านอาหารเรือนไผ่ 

 ร้านป้าเนียน(เพื่อสุขภาพ) 

 ร้านเรือนไทยขนมไทย 
    
  จากการส ารวจตลาดพบว่า การผลิตข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ มีผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาด
มากขึ้นและมีการแข่งขันกันทางด้านราคา การปลอดสารเคมี (อินทรีย์) ซึ่งท าให้ลูกค้ามีหลายทางเลือกท่ีจะซื้อ
มากขึ้น และในส่วนของน้ าผลไม้ลูกค้าต้องการน้ าหม่อนมากท่ีสุด รองลงมาคือน้ ามะเกี๋ ยงและ น้ ามะม่วง 
ตามล าดับ ปีงบประมาณ 25 จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีรายได้สุทธิ หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว เป็น
เงิน 42,009.00  บาท  
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. สินค้าขายได้ช้า เนื่องจากทางร้านท่ีรับสินค้าไปจ าหน่ายต้ังราคาสูงเกือบเท่าตัว 
 2. สินค้าตามท้องตลาดมีออกมาหลายตัวเลือกท าให้สินค้าขายออกยาก 
 3. ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี(อินทรีย์)  

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

ผสมน้ าได้มากขึ้น คล้ายน้ าเฮลส์บลูบอย 
3. ลูกค้าอยากให้ใช้น้ าตาลฟลุ๊คโตสแทนน้ าตาลทรายในน้ าผลไม้เข้มข้น และควรเพิ่ม 

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

 

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59-กันยายน 60) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 
หมายเหตุ 

1.โครงการผลผลิตมัน
ส าปะหลังเชิงจ าหน่ายเป็น
รายได้ให้หน่วยงานปี2559 

นายภานุทัตต์  สมฟอง 25,230 20,170 เสร็จส้ิน 
 

2.โครงการผลิตเห็ดจ าหน่าย
เป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 
2559 

นายประวิทย์ ศรีใจวงค์ 10,265 - เส ร็ จ ส้ิ น  และ ไ ด้
น าส่งเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ60 

3.โครงการผลิตเห็ดจ าหน่าย
เป็นรายได้ให้หน่วยงาน ปี 
2560 

นายประวิทย์ ศรีใจวงค์ 12,475 16,440 เก็บ เกี่ ยวผลผลิต
และจ าหน่ายได้เป็น
เงิน 16,440 บาท 
แ ล ะ ยั ง อ ยู่ ใ น
ระหว่ า ง การ เก็ บ
เกี่ ย วจนถึ ง เ ดือน
ธันวาคม 2560 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 
หมายเหตุ 

4.โครงการระบบการผลิต
ต้นกล้าไม้ผล ปี2560 

 

นายถวัลย์  บุญตันทา 123,529 51,900 -ต้นกล้าเกิดโรคใบ
และโคนเน่า หนอน
มวนใบ และเจริญ
ไม่เต็มท่ีจ านวน
ประมาณ 1,500 
ต้น 
-ยังมีต้นกล้าเหลือ
พร้อมจ าหน่าย
ประมาณ 500 ต้น 

5.โครงการผลผลิตมัน
ส าปะหลังเชิงจ าหน่ายเป็น
รายได้ให้หน่วยงานปี2560 

นายภานุทัตต์  สมฟอง 11,260 - อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการจะเก็บ
ผลผลิตปีงปม.60 

6.การประชาสัมพันธ์ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิต
ทางการเกษตร และอื่นๆ 

นางสาวมาลัย จักรบุญมา - 42,009 จ าหน่ า ยผลผ ลิต
ทางการเกษตรจาก
การท่ีใ ช้พื้น ท่ีว่ าง
เปล่า 

รวม 182,759 130,519 - 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ ต้นกล้า กิ่งพันธุ์ไม้ผล 

หลักการและความส าคัญ 

 ต้นกล้าไม้ผลแต่ละปีมีความต้องการใช้มากแต่การผลิตจ าเป็นต้องมีการผลิตท่ีต่อเนื่องเพื่อให้พอกับ
ความต้องการและเป็นการฝึกทักษะการขยายพันธุ์ไม้ผลให้กับนักศึกษา ประชาชนท่ัวไปได้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้เกิดความช านาญเป็นพื้นฐานการน า
เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงประจักร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตต้นกล้าและกิ่งพันธุไ์ม้ผลส าหรับการจ าหน่าย 
2. เพื่อฝึกทักษะการขยายพันธุ์ไม้ผลให้กับนักศึกษาบุคคลท่ัวไปและบุคลากรของสถาบันวิจัย   
เทคโนโลยีเกษตร 
 3. เพื่อหารายได้ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สถานที่ด าเนินการ 

 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เลขท่ี 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ต้ังแต่  1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายภานุทัตต์    สมฟอง     

เงินงบประมาณ 

 งบประมาณการใช้จ่ายท้ังหมด 32,785 บาท  

 -ค่าวัสดุด าเนินการ 25,285 บาท 

 -ค่าใช้สอย  7,500 บาท 
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ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานส าเร็จ 80 เปอร์เซ็นต์ รอส่งมอบต้นกล้า และกิ่งพันธุ์ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตรเพื่อจ าหน่าย 

2. ผลจากการผลิต ดังตาราง 

ล าดับ รายการ จ านวน(ต้น) หมายเหตุ 

1 ส้มโอทองดี 88  

2 ส้มโอขาวใหญ่ 32  

3 มะนาวไร้เมล็ด(ตาฮิติ) 316  

4 มะกรูด 18  

5 มะม่วงโชคอนันต์ 295  

6 มะม่วงฟ้าล่ัน 63  

7 มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 79  

8 มะม่วงเขียวเสวย 61  

9 มะม่วงหนองแซง 50  

10 มะม่วงมหาชนก 68  

11 มะนาวกระถาง 10 นิ้ว 5  

12 ต้นตอมะม่วงแก้วช าถุง 5,500 ยังมีในกระบะเพาะอีกจ านวนหนึง่
ประมาณ 2,000 ต้น เพื่อใช้เป็นต้นตอ
ส าหรับทาบกิ่งในปีถัดไป 

 

หมายเหตุ: ยังมีส้มโอกิ่งตอนท่ียังไมไ่ด้ตัดช าถุงอีกจ านวนหนึ่ง ซึง่จะได้ด าเนินการและรายงานส่งมอบต่อไป  

 

 

 



44 

สรุปผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างการช าถุงและรอส่งมอบให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 

รูปภาพประกอบ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ พัฒนาฟื้นฟูสวนล าไยเพื่อให้พร้อมต่อการให้ผลผลิต 

หลักการและความส าคัญ 

 เป็นท่ีทราบดีว่าสถาบันเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานด้านการเกษตร 
งานด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชเป็นหลัก อีกท้ังมีสวนไม้ผลหลายชนิด ล าไยเป็นอีกหนึ่งพืชท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน
และบางส่วนยังขาดการบ ารุง ดูแลรักษาปล่อยให้มีวัชพืชขึ้นคลุมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ต้นล าไยไม่พร้อม
ส าหรับการติดดอกออกผลให้ผลผลิตในฤดูกาลได้ อีกท้ังยังส่งผลให้พื้นท่ีของหน่วยงานแลดูไม่เป็นท่ี
เรียบร้อยส าหรับผู้ท่ีผ่านไปมาพบเห็น  ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นท่ีและการสร้างรายได้ให้หน่วยงานใน
อนาคต จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการนี้ โดยมุ่งเป้าการพัฒนาฟื้นฟูสวนไม้ผลเป็นหลักและมีรายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีได้จากการด าเนินงาน และในอนาคตหากมีสวนล าไยท่ีพร้อม สมบูรณ์แล้ว จะได้
มีการด าเนินการผลิตล าไยนอกฤดูกาลต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาพื้นท่ีสวนไม้ผลให้สะอาดเรียบร้อยปราศจากวัชพืชขึ้นปกคลุม 

 2. ฟื้นฟูสภาพต้นล าไยให้มีความสมบูรณ์พร้อมส าหรับการติดดอกออกผล 
 3. เพื่อสร้างรายได้ให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ล าปาง 

สถานที่ด าเนินการ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เลขท่ี 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายภานุทัตต์    สมฟอง   
    
เงินงบประมาณ 
 งบประมาณการใช้จ่ายท้ังหมด 35,150 บาท  
 -ค่าวัสดุด าเนินการ 35,150 บา 
ผลการด าเนินงาน 

1. ก าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง 
2. ใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี  
3. ให้น้ าในช่วงหน้าแล้ง 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนา และฟื้นฟูต้นล าไย(ภาพประกอบ) ส่วนด้าน
ของรายได้ต้องรอในปีถัดไป 

รูปภาพประกอบ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ พัฒนาฟื้นฟูสวนส้มโอเพือ่ให้ได้ผลผลติที่มีมาตรฐาน 

หลักการและความส าคัญ 

  ส้มโอเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทยท้ังชนบทและในเมือง เป็นไม้ผลท่ีปลูกง่ายให้ผลผลิต
ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ท้ังนี้ภายในหน่วยงานมีแปลงส้มโออยู่ก่อนแล้วและขาดการดูแล บ ารุงรักษาเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง ส่งผลให้ผลผลิตส้มโอท่ีผ่านมานั้นมีคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานได้มีการบริหารจัดการภายในแปลงบ้างเป็นครั้งคราวแต่ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นเพื่อเป็น
การพัฒนาพืน้ท่ีและมุ่งเป้าในการสร้างร้ายได้ได้หน่วยงาน จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการในส่วนนี้ โดย
หวังผลรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตส้มโอท่ีมีอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหารายได้ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรล าปาง 
2. บ่มเพาะวิชาชีพบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกท่ีสนใจการผลิตส้มโอ 
3. เป็นการฝึกอาชีพให้กับบุคลากรในหน่วยงานเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจ า 
4. พัฒนาพื้นท่ีแปลงไม้ผลให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

สถานที่ด าเนินการ 

 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เลขท่ี 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ต้ังแต่  1 มีนาคม  2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายภานุทัตต์    สมฟอง      

เงินงบประมาณ 
 งบประมาณการใช้จ่ายท้ังหมด 19,200 บาท  
 -ค่าวัสดุด าเนินการ 19,200 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อยู่ระหว่างด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยทยอยเก็บผลท่ีแก่เต็มท่ีก่อน ซึ่งในปีนี้ส้มโอติดผล
ค่อนข้างมากท าให้ผลค่อนข้างเล็กและมีการติดผลซ้อนกันหลายรุ่น ส่งผลให้เก็บผลผลิตได้นานออกไปอีก 2-3 
เดือน(ถึง มกราคม 2560) และได้มีผลผลิตบางส่วนท่ีเสียหายเกิดอาการก้น ผลแตก เนื่องมาจากผลท่ียังไม่แก่
ได้รับน้ ามากเกินไป(ช่วงฤดูฝน)ท าให้ผลส้มโอปริแตกและเน่าเสียหาย  
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สรุปผลการด าเนินงาน 

1. อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวและจ าหน่าย 
2. สามารถพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบให้สะอาดได้ตามวัตถุประสงค์ 
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับงานภายในแปลงส้มโอได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผลผลิตหาย ท้ังนี้ได้มีการปิดประตูทางเข้าแล้วแต่ยังมีการลักลอบเข้าทางด้านหลัง  

การก าจัดวัชพืชภายในแปลงท่ีต้องใช้รถแทรคเตอร์ ไม่สามารถท าได้ตามต้องการและการท างานของรถตัด
หญ้าไม่มีความละเอียด ท างานไม่เรียบร้อย 

รูปภาพประกอบ 

แผนผังแปลงส้มโอ 
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ก าจัดวัชพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บเกี่ยว 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ ผลิตเห็ดจ าหน่ายเป็นรายได้ให้หน่วยงาน 

หลักการและความส าคัญ 

 เนื่องจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีความจ าเป็นต้องด าเนินการงานฟาร์มเพื่อให้เกิดเป็นรายได้
และสามารถพึ่งตนเองได้ ยังเป็นการบ่มเพาะวิชาชีพให้กับบุคลากรและยังสามารถบริการวิชาการให้กับ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจงานทางด้านนี้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะด าเนินการผลิตเห็ดเชิงการค้าขึ้น เนื่องจาก
เห็ดเป็นพืชท่ีมีอายุการเจริญเติมโตส้ัน สามารถสร้างเป็นรายได้ ได้รวดเร็วและยังใช้พื้นท่ีในการผลิตท่ีไม่มาก
และเป็นพืชอาหารท่ีมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายท้ังในกลุ่มคนท่ัวไปและกลุ่มท่ีรักสุขภาพ ดังนั้นเห็ดจึง
เหมาะกับการผลิตเพื่อสร้างรายได้เป็นย่างยิ่ง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรล าปาง 
2. เพื่อผลผลิตเห็ดท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด 
3. เป็นการฝึกการประกอบอาชีพให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมนอกเหนืองาน

ประจ า 

สถานที่ด าเนินการ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เลขท่ี 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต้ังแต่  1 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายประวิทย์  ศรีใจวงค์      
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เงินงบประมาณ 

 งบประมาณการใช้จ่ายท้ังหมด 12,475 บาท เพื่อเป็นค่าใช้สอย และวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
8.1 ค่าตอบแทน  
8.2 ค่าใช้สอย 
      

 

8.3 ค่าวัสดุ 
     แก๊สส าหรับนึ่งก้อนเห็ด 11 ถังๆ ละ 380 บาท 
     ขี้เล่ือย 2 ล าๆ ละ 1,600 บาท 
     ปูนขาว 50 กก.ๆ ละ 5 บาท  
     ร าละเอียด 150 กก.ๆ ละ 5 บาท 
     ดีเกลือ 10 กก.ๆ ละ 115 บาท 
     ยิปซั่ม 54 กก.ๆ ละ 5 บาท 
     ถุง 25 กก.ๆ ละ 75 บาท 
     หัวเช้ือเห็ด 180 ขวดๆ ละ 10 บาท 

12,475 
4,180 
3,200 

250 
750 
150 
270 

1,875 
1,800 

 รวมทั้งสิ้น 12,475 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 
ผลที่ได้รับ  
 1. เกิดเป็นธุรกิจเพาะเห็ดท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับบุคลากร และผู้ประกอบการซึ่งสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพและสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ีได้ 
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ผลการด าเนินงาน 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,715 บาท ดังนี้ 
1. แก๊สส าหรับนึ่งก้อนเห็ด 9 ถังๆ ละ 380 บาท  เป็นเงิน  3,420 บาท 
2. ขี้เล่ือย 2 ล าๆ ละ 1,600 บาท   เป็นเงิน  2,200 บาท 
3. ปูนขาว 50 กก.ๆ ละ 5 บาท     เป็นเงิน  250 บาท 
4. ร าละเอียด 150 กก.ๆ ละ 5 บาท   เป็นเงิน  750 บาท 
5. ดีเกลือ 10 กก.ๆ ละ 115 บาท   เป็นเงิน  150 บาท 
6. ยิปซั่ม 54 กก.ๆ ละ 5 บาท    เป็นเงิน  270 บาท 
7. ถุง 25 กก.ๆ ละ 75 บาท    เป็นเงิน  1,875 บาท 
8. หัวเช้ือเห็ด 180 ขวดๆ ละ 10 บาท   เป็นเงิน  1,800 บาท 

 

ยอดการผลิต  

วันท่ี ชนิดเห็ด จ านวน(ก้อน) 

25 เม.ย. 2560 เห็ดขอนขาว 940 

18 พ.ค. 2560 เห็ดฮังการี 1,300 

6 มิ.ย. 2560 เห็ดฮังการี 766 

27 มิ.ย. 2560 เห็ดฮังการี 960 

20 ก.ค. 2560  เห็ดนางฟ้าฏูฐาน 920 

29 ส.ค. 2560 เห็ดฮังการี 445 
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ยอดการจ าหน่าย           

ล าดับ รายการ จ านวน(กก.) ราคา/กก.(บาท) เป็นเงิน 

1 เห็ดลม 20.2 150 3,040 

2 เห็ดขอนขาว 22.7 100 2,270 

3 เห็ดฮังการี 177 50 8,850 

รวมเป็นเงิน 14,160 

 

ค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ เป็นเงิน 

1 ขี้เลื่อย 1 ล า 1,600 

2 อิฐบลอ็ก 100 ก้อน 700 

รวมเป็นเงิน 2,300 

                                         

สรุปผลการด าเนินงาน 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

ต้นทุนท้ังหมด   13,015 

จ าหน่ายผลผลิตเห็ดสด 14,160 

มีก าไร 1,145 

 
 1.มีก้อนเห็ดท่ีก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการเก็บผลผลิตประมาณ 920 ก้อน สามารถเก็บผลผลิตได้จนถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะได้รายงานผลให้ทราบต่อไป 
 2. มีก าไรจากการผลผลิตครั้งนี้ 1,145 บาท 
 3.บุคลากรท่ีร่วมโครงการมีความเข้าใจในการผลิตเห็ดเพิ่มขึ้น 
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รูปภาพประกอบ 
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หน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคณุภาพอาหาร 

ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 

    1. จัดเตรียมเอกสารคู่มือคุณภาพ (Quality Manual: QM)  จั ดท า ร่ า ง คู่ มื อ คุณภาพ เ รี ยบ ร้ อ ย แ ล้ ว           
อยู่ระหว่างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทานและแก้ไข 

  2. จัดเตรียม เอกสารระเบียบขั้นตอนการท างาน ( Quality 

Procedure: QP)  
จัดท าขั้นตอนการท างานเรียบร้อยแล้ว        
อยู่ระหว่างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทานและแก้ไข 

    3. จัดเตรียมแบบบันทึก (Form)  จัดท าร่างแบบบันทึกเรียบร้อยแล้ว             อยู่
ระหว่างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทานและแก้ไข 

    4. จัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการท างาน (Work Instruction:WI)   จัดท าร่างขั้นตอนการท างานเรียบร้อยแล้ว   
อยู่ระหว่างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทานและแก้ไข 

5.5. จัดให้มีการอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการพัฒนากับการประเมิน
คุณภาพสีในผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์  

สามารถ จัดการ ฝึกอบรม ไ ด้บรร ลุต าม
เป้าหมายท่ีวางไว้  โดยมีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  และได้รับความ
สนใจจากบุคลากร ใน ส่วนง านอื่ น ขอ ง
สถาบันวิ จัยเทคโนโลยี เกษตร  และมทร.
ล้านนาเขตพื้นท่ีล าปาง 

6. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์รูปภาพ  

สามารถ จัดการ ฝึกอบรม ไ ด้บรร ลุต าม
เป้าหมายท่ีวางไว้  โดยมีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  และได้รับความ
สนใจจากบุคลากร ใน ส่วนง านอื่ น ขอ ง
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

7.จัดให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ไปศึกษาดูงาน เรื่องระบบห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ
อาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของหน่วยวิเคราะห์
และตรวจสอบคุณภาพอาหาร มีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องของระบบห้องปฏิบัติการ
ตาม ม าต ร ฐ าน  ISO/ IEC 17025 ม าก ขึ้ น 
รวมท้ังได้ประสานขอความร่วมมือให้ทาง
ห้องปฏิบั ติการวิ จัยและทดสอบอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ค าปรึกษา



56 

ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 

ในการจัดท าระบบเอกสาร และจัดเตรียม
ระบบเพื่อขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ
ต่อไป 

8. ด าเนินการสอบเทียบและด าเนินการท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive maintenance) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้พร้อมส าหรับการยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้แก่ 

รายการ จ านวน 
8.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 
- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเย่ือใย 1 
- เครื่องวัดส ี 1 
- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 1 
- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ 1 
- Hot air oven 1 
- Electronic Balance 3 
- Autoclave 1 
- Incubator 1 
- Thermo-Hygrometer 3 

Volumetric Flask 500 ml.  2 
Volumetric Flask  1,000 ml.  3 
Cylinder 25 ml. 2 
Cylinder 50 ml. 2 

Cylinder 100 ml. 2 

Cylinder 500 ml. 2 
Cylinder 1,000 ml. 1 
Graduate Pipette 0.1 ml. 2 
Graduate Pipette 1 ml. 2 
Graduate Pipette 5 ml. 2 
Graduate Pipette 10 ml. 2 
Micropipette 10-100 µl. 1 
Micropipette 1,000-5,000 µl. 1 
Micropipette 0.5-10µl. 1 

Micropipette 2-20µl. 1 

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีด าเนินการสอบเทียบ
และท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุกช้ินอยู่ใน
สภาพท่ีดีและพร้อมใช้งานสามารถให้ค่าท่ีใช้
ในการวัดและการวิเคราะห์ท่ีได้มาตรฐาน
ตามท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนด 
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ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 

Micropipette 20-200µl. 1 
Micropipette 100-1,000µl. 2 
  
  
  
  
  
  
   

9. ทดสอบการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหน่วยฯ เพื่อให้
เครื่องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  8.1. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเย่ือใย 1 ครั้ง 

  8.2. เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 1 ครั้ง 

  8.3. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 11 ครั้ง 

  8.4. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 4 ครั้ง 

  8.5. เครื่องวัดสี 28 ครั้ง 

  8.7. วิเคราะห์ Capsaicin 2 ครั้ง 

 

สามารถทราบถึง  ระยะเวลา และอายุการใช้
งานของเครื่องมือแต่ละเครื่อง เพื่อบ ารุงรักษา
เครื่ อ งมื อ  และ  ยึดอายุ การใ ช้ งานของ
เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ 

9. ให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ผู้มาขอใช้บริการ  ดังนี้ 

    9.1 การวัดค่าสี 1,230 ตัวอย่าง  

    9.2 การวิเคราะห์โปรตีน 9 ตัวอย่าง    

    9.3 การวิเคราะห์ไขมัน ๒7 ตัวอย่าง  

    9.4 การวิเคราะห์ปริมาณเย่ือใยท้ังหมด  6 ตัวอย่าง  

   9.5 วัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 9 ตัวอย่าง 

   9.6 การวิเคราะห์ Capsaicin 38 ตัวอย่าง 

จัดส่งผลการวิเคราะห์ให้ผู้มาขอรับบริการ
เรียบร้อยแล้ว 

             มี ร า ย ไ ด้ น า ส่ ง ปี ง บป ร ะ ม าณ 
2 5 6 0  ท่ี น า ส่ ง แ ล้ ว เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  
140 ,070  บาท  มี ก า รช า ร ะ โดย เป็ น
ค่าตอบแทนโดยการจัดซื้อวัสดุ-สารเคมีแก่
หน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร
เป็นมูลค่า 36 ,450 บาท โครงการการ
บริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืช ซึ่งไม่มีการน า
ใบเสร็จค่าวิเคราะห์ไปเบิกจ่ายในโครงการได้ 
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ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 

   9.7 การวิเคราะห์จิมเนมิค 18 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

จึงขอช าระค่าบริการโดยการจัดซื้ อวัสดุ
สารเคมีให้กับหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ
คุณภาพอาหารแทน 

              เงินค้างช าระในปีงบประมาณ 
2560 เป็นเงิน 105,481 บาท 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

1. เนื่องจากหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารอยู่ระหว่างเตรียมการยื่นขอรับการรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/ IEC 17025 ซึ่งต้องมีการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ  และมี
ผู้ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันทางศูนย์นวัตกรรมอาหารมีบุคลากรไม่เพียงพอ   จึงจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเพื่อท าหน้าท่ีต่าง ๆ 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดังต่อไปนี้ 

1.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์และทดสอบประจ าห้องปฏิบัติการเคมี 1 ต าแหน่ง 
1.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์และทดสอบประจ าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ต าแหน่ง 
1.3 เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีควบคุมเอกสารคุณภาพ  ประสานงานคุณภาพ  จัดท าบัญชีและดูแล

ความเรียบร้อยของส านักงาน 1 ต าแหน่ง 
2. เนื่องจากข้อก าหนดมาตรฐานต้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันเป็น

ข้อก าหนดท่ีใช้มาต้ังแต่ปี 2548 ซึ่งปัจจุบันก าลังอยู่ระหว่างจัดท าข้อก าหนดใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น และ
คาดว่ามีการประกาศใช้ช่ือก าหนดใหม่ในปลายปี 2560 นี้ ส่งผลให้การขอรับรองห้องปฏิบัติการตามระบบ  
ISO/IEC 17025 ต้องล่าช้าออกไป และจ าเป็นต้องมีการจัดอบรมเรื่องข้อก าหนด ISO/IEC 17025 ใหม่ให้กับ
บุคคลากรรวมท้ังต้องจัดเตรียมระบบและเอกสารใหม่ท้ังหมดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใหม่ท่ี ก าลังจะ
ประกาศใช้ 
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รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม  

โครงการฝึกอบรมทฤษฎีสีกับการประเมินคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์   

 

 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม  
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์รูปภาพ 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม  
วิธีการใช้เคร่ืองชั่ง 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม  
การสอบเทียบเคร่ืองมือ 
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คณะผู้บริหารจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย 
เยี่ยมชมหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
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ศึกษาดูงาน จุฬามหาวิทยาลัย 
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ศูนย์บริหารศัตรูพชืวิถีชีวภาพ 
รายงานผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 
วิสัยทัศน์ : สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
             ระดับสากล 
 

โครงสร้างศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 
สถาบันวิจัยฯ 
(ผู้อ านวยการ) 

 
ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ 

 (หัวหน้าศูนย)์ 
 

 

 

 
 
 
 

พันธกิจศูนย์ ฯ 

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

 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
  

ผลการด าเนินงาน โครงการ งบประมาณ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 มีดังนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ :  

ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์บริหารศัตรูพืชฯ ได้จัดท าแผนและงบประมาณในการด าเนินงาน
ของศูนย์ เป็นเงิน 150,000 บาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ด้านแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 

(อาจารย์) 

งานผลิตชีวภัณฑ์ 
(จนท.ห้องปฏบิัติการ) 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ด้านโรคพืช 
(อาจารย)์ 
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2. ด้านการวิจัย :  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สวก.สกว.สวพส.

โครงการหลวง และกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น จ านวน ..14...โครงการ  รวม
งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 8,411,100 บาท (ตาราง)  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เช้ือราสาเหตุ

โรคแมลงและสารไล่แมลงเพื่อควบคุม
แมลงวันหนอนเจาะล าต้นถั่วแขก 

500,000 สวพส. 
ส้ินสุด ธ.ค.59 

2 การควบคุมศัตรูส าคัญของพริกด้วยเช้ือรา
สาเหตุโรคแมลง Beuverria bassiana 

814,000 สกว. 
ส้ินสุด ก.ค. 60 

3 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์จากราขาวเพื่อใช้
ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร 

1,417,900 สวก.ร่วมกับมข. 
ส้ินสุด พ.ย.60 

4 การพัฒนาชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงศัตรูผัก
สายพันธุ์ไทยส าหรับการผลิตพืชผักปลอด
สารเคมีแบบยั่งยืน 

800,000 สวก.ร่วมกับมช. 
ส้ินสุด ส.ค.61 

5 Innovation of Plant Disease and 
Fruit Fries Protection of Fruit Crop  

200,000 ความร่วมมือไทย-จีน 
ร่วมกับมช. ส้ินสุด กพ.

60 
6 การรวบรวมพันธุ์ครั่งและศึกษาปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการผลิตพันธุ์ครั่ง   
200,000 สวทช ภาคเหนือ 

ส้ินสุด พ.ย.61 
7 การส ารวจและประเมินการเกิดโรคและ

ศัตรูพริกจังหวัดน่านและมาตรการ
ควบคุม  

1,200,000 สกว 
ส้ินสุด ส.ค.62 

8 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด
ไรแดงของกุหลาบ  

500,000 สวพส. 
ส้ินสุด ส.ค.60 

9 การพัฒนาอาชัพการเล้ียงไก่ประดู่หางด า
เชียงใหม่ในระบบปล่อยตามธรรมชาติ
จังหวัดล าปางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
การผลิตและการตลาดชุมชน 

384,800 สกว. 
ส้ินสุด พ.ค.60 

10 แบบแผนการผลิตแตงโมอินทรีย์ 200,000 กระทรวงวิทย์ 
ส้ินสุด ก.ย.60 

11 ผลิตเช้ือราก าจัดมอดกาแฟ 600,000 งปม.จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ มช. 

ส้ินสุด ก.ย.60 
12 การพัฒนาการจัดการการปลูกพริก

ปลอดภัยด้วยการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุม
ศัตรูพืช 

1,104,000 สกว. 
ส้ินสุด พ.ค.62 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 
13 การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรด

รับประทานสดพันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นท่ีและถ
การยอมรับของผู้บริโภค 

411,400 สพวส. 

14 โครงการอนุรัษ์พนัธุ์และศึกษาการ
เจริญเติบโตทางล าต้นของมะเกี๋ยงผลใหญ่
4 สายพันธุ์และการแปรรูป 

79,000 งปม. มหาวิทยาลัย 

รวม 8,411,100  

 
3. ด้านการสอน :  

ด าเนินการสอน ท้ังระดับ ปวส. ปริญาตรี และ ปริญญาโท รวมทั้งส้ิน 12 วิชา (ตาราง) 
 

ล าดับ ระดับ ชื่อวิชาที่สอน ชื่อหน่วยงาน 
ที่สอน 

หมายเหตุ 

1 ปวส. โรคพืชและการป้องกันก าจัด ม ท ร . ล้ า น น า
ล าปาง 

 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 
 
 
 

ป.ตรี 

การเพาะเห็ด 
แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ   
เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช 
ศัตรูพืชในระบบนิเวศน์เกษตร 
หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

ม ท ร . ล้ า น น า
ล าปาง 

 

  
ป.โท 

ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 
เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช 
การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ 

ม ท ร . ล้ า น น า
ล า ป า ง
สถาบันวิจัยฯ 
 

 

 
การควบคุมปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ ์: 

 จ านวน 5 เร่ือง (ตาราง) 
ล าดับ เร่ือง หมายเหตุ 

1 วัสดุปลูกที่ท าจากปุ๋ยหมักและสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของแตงเทศ 

วิทยานิพนธ์ ป.โท 
อจ.ท่ีปรึกษาหลัก 

2 ประสิทธิภาพ บลาสโตสปอร์เช้ือราบิวเวอเรีย บาเซียน่า ควบคุมแมลง
ศัตรูส าคัญของพริกหนุ่ม 

ปัญหาพิเศษ ป.ตรี อจ.
ท่ีปรึกษาหลัก 



70 

ล าดับ เร่ือง หมายเหตุ 
3 ประสิทธิภาพน้ ามันหอมระเหยต่อแมลงวันพริก ปัญหาพิเศษ ป.ตรี อจ.

ท่ีปรึกษาหลัก 
4 การควบคุมแมลงศัตรูพืชพริกหนุ่มด้วยเช้ือราบิวเวอเรีย บาเซียน่า ปัญหาพิเศษ ป.ตรี อจ.

ท่ีปรึกษาหลัก 
5 ผลของสารเสริมประสิทธิภาพต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือราสาเหตุ

โรคแมลง 
ปัญหาพิเศษ ป.ตรี อจ.

ท่ีปรึกษาหลัก 
6 การก าจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารด้วยความร้อนรังษีอินฟลาเรด ปัญหาพิเศษ ป.ตรี อจ.

ท่ีปรึกษาหลัก 
 
4. ด้านการบริการวิชาการ :   
 ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การให้
ค าปรึกษาและวินิจด้านโรคและแมลงศัตรูพืช แนวทางการป้องกันก าจัด ตลอดจนวิธีการผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี การเพาะเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดแครง เห็ดนางฟ้า 
นางรม เห็ดขอนขาวและเห็ดกระด้าง (เห็ดลม) เป็นต้น ซึ่งในการให้บริการวิชาการตลอดปีงบประมาณ 2560 มี
จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เย่ียมชม ฝึกอบรม ฝึกทักษะ และเข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช และใน
พื้นท่ีต่างๆ ท้ังโดยตรงและผ่านทางโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร. มทร. 
ล้านนา โดยได้รับงบประมาณจากมทร.ล้านนา จ านวน 1 โครงการ และจากหน่วยงานภายนอก (กระทรวงวิทย์
ฯ) 1 โครงการ มีจ านวนโครงการท่ีให้บริการท้ังส้ิน 15 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับท้ังส้ิน... 327,000.....
บาท มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ิน 1,085 คน (ตาราง) 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ จ านวน แหล่งทุน 

1 แบบแผนการใช้เช้ือรา Trichoderma virens 
แทนสารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคข้าวสู่การ
ปฏิบัติของเกษตรกร 

67,000 30 มทร.ล้านนา 

2 บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 260,000 270 กระทรวงวิทย์ฯ 

3 อบรมการผลิตเช้ือราไตรดคเดอร์มา ณ ศูนย์จักร  - 120 ศูนย์จักรฯ 
4 อบรมการผลิตบิวเวอเรีย เมตะไรเซียม 

ศูนย์จักร 
- 120 ศูนย์จักรฯ 

5 กฟผ.แม่เมาะศึกษาดูงานสารชีวภัณฑ์ - 15 - 

6 อบรมการผลิตและใช้ไตรโคเดอร์มาผู้น าเกษตรกร - 10 กระทรวงวิทย ์

7 อบรมการเพาะเห็ด - 100 อบต.บ้านดง 

8 ให้บริการวิชาการแก่คณะกรรมการสภา มทร.
ล้านนาศึกษาดูงานศูนย์ 

- 10 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ จ านวน แหล่งทุน 
9 ให้บริการวิชาการแก่คณะจากสวพ.มทร.ล้านนา

เย่ียมชมดูงานศูนย์ 
- 10 - 

10 ให้บริการวิชาการแก่คณะจาก มทบ.เชียงใหม่
ศึกษาดูงานศูนย์ด้านชีวภัณฑ์ 

- 20 - 

11 วิทยากรอบรมการผลิตและใช้เช้ือราไตรโคเดอร์
มา 

- 150 อบต.วอแก้ว 

12 วิทยากรอบรมการผลิตและใช้เช้ือราไตรโคเดอร์
มา 

- 100 เทศบาลนคร
ล าปาง 

13 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพืชและการ
ควบคุมโดยชีววิธีแก่นักศึกษาปี 1  มทร. ล้านนา
ล าปาง  ศึกษาดูงาน 

- 30 - 

14 วิทยากรอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ท่ี ม.สองธาร 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

- 50 มทร.ล้านนา 

15 วิทยากรอบรมเรื่อง การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมแมลงศัตรูพริก จ.ชัยภูมิ 

- 30 - 

16 ตรวจวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาด้านศัตรูพืชและ
การควบคุม  

- 20 สถาบันวิจัยฯ 

รวม 327,000 1,085  

 
5. ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 
ล าดับ ลักษณะความร่วมมือ หน่วยงาน 

1 ความร่วมมือด้านการวิจัย ม.ขอนแก่น 
2 ความร่วมมือด้านการวิจัย ม.เชียงใหม่ 
3 ความร่วมมือด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตร  

HUAZHONG จีน   
4 ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
6. ด้านการผลิตและจ าหน่ายชีวภัณฑ์ :  

 ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการผลิตและจ าหน่ายชีวภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน
(สถาบันวิจัยฯ) ในลักษณะโครงการงานฟาร์ม จ านวน 3  โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้ท้ังส้ิน 107,000  บาท 
ผลการด าเนินงานได้น าส่งรายได้จากการจ าหน่ายชีวภัณฑ์เป็นเงินท้ังส้ิน 251,590 บาท มีรายได้หลังหักต้นทุน
แล้ว เป็นเงิน 144,590 บาท (ตาราง) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ส่งรายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(%) 

1 โครงการผลิตชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มา ฮาร์
เซียนัม 
 

30,000 86,590 188.6 

2 โครงการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ 7,000 15,000 114.3 
3 โครงการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

(บิวเวอเรียและเมตตะไรเซียม) 
70,000 150,000 114.3 

รวม 107,000 251,590  

 
7. ด้านการเผยแพร่ผลงาน :  

ล าดับ ชื่อผลงาน/ช่ือเร่ือง  
1  
2 จัดนิทรรศการเรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์” การ

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๔  (4th CRCI)  วันท่ี ๒๖-๒๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมเชียงใหม่    แกรนด์วิว  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

3 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง หางไหล (โล่ตีน) พืชก าจัดแมลงพึ่งพาตนเอง 

4 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง เช้ือราไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 

5 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ป้องกันก าจัดโรคพืช 

6 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง เช้ือราก าจัดแมลง ทางเลือกใหม่ของการก าจัดศัตรูพืช 

7 จุลินทรีย์ป้องกันก าจัดโรคพืช 

8 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การเพาะเห็ดแครง 

9 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า 

10 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การเพาะเห็ดหูหนู 

11 เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การเพาะเห็ดกระด้าง (เห็ดลม) 
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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 
 (ตุลาคม 59-กันยายน 60) 

โครงการ/กิจกรรม จ านวน งบประมาณที่
ได้รับ 

รายได้ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิจัย (เรื่อง) 14 8,411,100 851,780 ค่าบริหารโครงการ 10%
หน่วยงานจะได้รับเมื่อ   

ส่งรายงาน 
บริการวิชาการ (เรื่อง/ครั้ง) อบรม 
ให้ ค าปรึ กษา  ศึกษา ดู ง าน  จั ด
นิทรรศการ 

30 327,000 - จน.ผู้เข้ารับบริการ ไม่
น้อยกว่า 1,085 คน 

สอน (วิชา) 12 - - ปวส 1 วิชา ป.ตรี 8 วิชา 
ป.โท 3 วิชา นักศึกษา

ประมาณ 120 คน 
อาจารย์ ท่ีปรึกษาปัญหาพิ เศษ/
วิทยานิพนธ์ (เรื่อง) 

5 - - ป.โท 1 เรื่อง ป.ตรี 5 
เรื่อง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 4 - - ม.เกษตรศาสตร์จีน มช. 
มข. สนง.จังหวัด

เชียงใหม่ 
โครงการผลิต (โครงการ) 3 107,000 251,590 โครงการงานฟาร์ม 
เอกสารเผยแพร่ (เรื่อง) 11 - - เห็ด สารสกัด และชีว

ภัณฑ์ 
รวม   8,517,800 1,103,370 - 

 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน : 

1. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการภายในศูนย์ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตาม 
แผน  

2. การผ่านหนังสือต่างๆ ไม่เป็นไปตามข้ันตอนการบริหาร ท าให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน 
ท าได้ยาก ข้อมูลท่ีได้ไม่ครบถ้วน 
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ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของศูนย์ ต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 
2. ควรเน้นให้บุคลากรมีการผ่านงานตามขั้นตอนเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการสืบค้นอ้างอิง 
3. ควรมีการจัดเตรียมอัตราก าลังมาทดแทนบุคลากรท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ   

2562 ซึ่งจะไม่มีบุคลากรด้านโรคพืชเหลืออยู่เลย ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานใน
อนาคต  

 
รูปกิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 
อบรมการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์พัฒนาพนัธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ 

 จังหวัดเชียงราย 16-17 สิงหาคม 2560   
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อบรมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แก่เกษตรกรชาวเขาผู้ปลูกเยอรบีร่า 

ณ สถาบันวิจัยฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
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ฝึกทักษะการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในสารละลายส าหรับปลูกพืชแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 

และผู้ช่วยนักวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย ฯ 
  

 
สอนการเพาะเห็ดแครง เห็ดมิลค์ก้ีและเห็ดหูหนู แก่นักศึกษา มทร.ล้านนาล าปาง 
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อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าแก่เกษตรกร ณ อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง  

วันที่ 19 กันยายน 2560  
 

 
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Huazhong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพชื 
สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานปี 2560 
  ศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชา ถือ
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ของเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยขั้นสูงเริ่มจากระดับต้น
น้ าไปจนถึงการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ผลิตด้านการเกษตร ท้ังภายในประเทศ ระดับภูมิภาค  รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับงานวิจัย
ขั้นสูง และสามารถสร้างความเข้มแข็งในวิชาการของกลุ่มเกษตรด้านการผลิตพืช สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์  

สร้างความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ตอบสนองต่อ
ความต้องการอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
สรุปโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 

โครงการวิจัยแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน 
ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท างานวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 

1. การศึกษาสายพันธุ์องุ่นท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท าไวน์ในพื้นท่ีเขตร้อนทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยและความ
หลากหลายของยีสต์ท่ีพบใน
สภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น 

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 438,500 งปม.แผ่นดิน 

2. การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการ
บริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 286,600 งปม.แผ่นดิน 

3. อิทธิพลของดินขาวเคโอลินต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิตเมล่อน 

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
 

431,000 งปม.แผ่นดิน 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ปริมาณไลโคปีนในการผลิตฟักข้าว  

ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ 300,000 งปม.แผ่นดิน 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท างานวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 

5. เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ใน
พื้นท่ีจังหวัดล าปาง 

ผศ.นภา  ขันสุภา 284,200 งปม.แผ่นดิน 

  การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตเป็นไม้ดอกการค้า (แผนงานวิจัย) 

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 20,000 งปม.แผ่นดิน 

6. การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย ์ ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 272,800 งปม.แผ่นดิน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจาก
หนามแดง (Carrisa carandus 
Linn.) (แผนงานวิจัย) 

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา 20,000 งปม.แผ่นดิน 

7. การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนาม
แดงภายใต้การปลูกในถังควบคุม 

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา 248,150 งปม.แผ่นดิน 

8. ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อการติด
ดอกนอกฤดูของหนามแดง 

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 284,725 งปม.แผ่นดิน 

9. การขยายพันธุ์หนามแดง (Carissa 
carandas Linn.) โดยการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อและการศึกษาการผลิตสารฟรุค
โตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเล้ียง 

ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง 366,900 งปม.แผ่นดิน 

 
โครงการ ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ปีงบประมาณ 2560  

ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท างานวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้า
กล้วยจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อ
สร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 1) 

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนากร  95,600 งปม.แผ่นดิน 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุบาลต้นกล้า
กล้วยจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อ
สร้างรายได้สู่ชุมชน (รุ่น 1) 

นายศักดิ์ดา  สุขวัฒนากร  95,600 งปม.แผ่นดิน 
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โครงการงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร  
ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท างานวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
บริการทางวิชาการเชิงพื้นท่ีด้าน
เกษตรและอาหารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

รศ.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 35,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เกษตร 

 
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 

ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อผู้ท างานวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 

1. การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหาร
ส าหรับพืชตระกูลส้มเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต 

ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ 400,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูง 

 
โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2560 
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

 โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามแผนงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (ขยายผล) 
การผลิตเยอบีร่าครบวงจร 

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่าง
เจรจา 

294,500 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ าเชิงการค้าในชุมชน 

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

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 300,000 

3. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 

ผศ.สันติ ช่างเจรจา 350,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

4. หมู่บ้านมะนาวสบลี ผศ.สันติ ช่างเจรจา 233,900 

5. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของชุมชน  

พื้นท่ีด าเนินการ : หมู่บ้านหนองวัวแดง อ.สบปราบ 
จ.ล าปาง 

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตน
ทิพย์ 

250,000 

6. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี 240,000 

7. หมู่บ้านวนเกษตรพื้นท่ีสูงแม่ค าหล้า  

พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านแม่ค าหล้า หมู่ท่ี 13 ต.บ้าน
ร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 

ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย 250,000 

 
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วน    
กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญ
เรือง 

300,000 

2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปร
รูปอาหาร ในพื้นท่ีโครงการหลวง โครงการตาม
พระราชด าริ 

ดร. รัตนพล พนมวัน 
ณ อยุธยา 

400,000 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
เบ้ืองต้น 

ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิด
บุรี 

10,500 

4. โครงการ การขยายพันธุ์ส าหรับการขึ้นทะเบียน
สับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิด
บุรี 

30,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับ 

5. โครงการอนุรักษ์พนัธุ์มะเกี๋ยง การจัดการสวน
มะเกี๋ยง และการจัดการน้ าในสวนผลไม้ 

รศ.ดร.ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ 

300,000 

6. โครงการอนุรักษ์พนัธุ์ผักพื้นบ้านและพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น 

ผศ.ปริญญาวดี  ศรี
ตนทิพย์ 

269,000 

7. โครงการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช้
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

รศ.ดร.ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ 

200,000 

 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
งานบริการทางวิชาการ ท่ีมีการเสนอขอรับบริการโดย ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ (นอกแผนของมหาวิทยาลัย) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน/ผู้

ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

1 โครงการฝึกอบรม /
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ           

  1.1ฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
เบ้ืองต้น 

ผู้สนใจท่ัวไป ผู้สนใจท่ัวไป ท่ีมี
ความรู้
ความสามารถ
และทักษะด้าน
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช 

อาคาร
ห้องปฏิบัติก
ารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ งาน
วิทยาศาสตร์
กลาง สวก.
มทร.ล้านนา 

26-28
ธันวาคม 
2559 

ผศ.ดร.
อภิชาติ  ชิด
บุรี 

2 การให้บริการในรูปแบบ
รับเชิญเป็นวิทยากร /
บรรยายพิเศษ/จัดแสดง 
/สาธิต 

หน่วยงาน/ผู้
ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มี/ไม่มี
ค่าตอบแทน 

  2.1 จัดนิทรรศการงาน
แถลงข่าวและสืบสาน
สัมพันธ์ส่ือมวลชนฯ 

กอง
ประชาสัมพัน
ธ ์

ส่ือมวลชน ร้านอาหาร
เนิร์ฟ 

12มกราคม 
2560 

ไม่มี 

  2.2จัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติและราช
มงคลแฟร์ 2560 

มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

ประชาชนท่ัวไป มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

14มกราคม 
2560 

ไม่มี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน/ผู้

ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  2.3จัดนิทรรศการวัน
คล้ายวันสถาปนามทร.
ล้านนา 

มทร.ล้านนา นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 

อาคารเฉลิม
พระเกียรต ิ
56พรรษา 
มทร.ล้านนา 

17-18 
มกราคม 
2560 

มี 

  2.4จัดกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร์ ปี2560 

อพวช. นักเรียน ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

โรงเรียน
อัสสัมชัญ
ล าปาง 

18-20 
มกราคม 
2560 

ไม่มี 

  2.5จัดนิทรรศการและ
ให้บริการ งานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Field Day) การผลิต
สับปะรด 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการผลิต
สินค้าเกษตร
บ้านวังเลียบ 
ต.บุญนาค
พัฒนา อ.
เมืองล าปาง 
จ.ล าปาง 

25 มกราคม 
2560 

ไม่มี 

  2.6จัดนิทรรศการให้
ความรู้เพื่อสร้างอาชีพ 
รายได้ 

สถช.มทร.
ล้านนา 

ส านักงานพัฒนา
ภาค3 หน่วย
บัญชาการทหาร
พัฒนา 
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
(ภาคเหนือ) 

อาคารคลัง
ความรู้
ชุมชน 
สถาบัน
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชน 

14 
กุมภาพันธ์ 
2560 

มี 

  2.7จัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์งานวัน
เกษตรราชภัฏล าปาง 
ครั้งท่ี 5 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 

มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
ล าปาง 

8-14 
มีนาคม 
2560 

มี 



84 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน/ผู้

ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  2.8 ขอความอนุเคราะห์
วิทยากรในการบรรยาย 
กิจกรรม ส่งเสริมการ
ผลิตสับปะรดนอกฤดูให้
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ห้องประชุม
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน
เสด็จ อ.
เมืองล าปาง 
จ.ล าปาง 

24 มกราคม 
2560 

มี 

  

2.9 ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร "การปลูกพืชไร้
ดินต้นทุนต่ า" 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษต าบลบ้าน
แก้ง อ.นาแก จ.
นครพนมจ านวน
50คน 

ต าบลบ้าน
แก้ง อ.นา
แก จ.
นครพนม 

16-17 
มีนาคม 
2560 

มี 

  

2.10 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยการ
ผลิตและการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสับปะรด
ในล าปาง 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการผลิต
สินค้าเกษตร
บ้านวังเลียบ 
ต.บุญนาค
พัฒนา อ.
เมืองล าปาง 
จ.ล าปาง 

28 เมษายน 
2560 

ไม่มี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน/ผู้

ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

  

2.11 จัดอบรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
แบบไฮโดรโปนิกส์ 

สวพ.มทร.
ล้านนา 

อาจารย์และ
นักเรียน 

โรงเรียน
บ้านป่าบง 
ต.โป่งน้ า
ร้อน อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่ 

20-21
พฤษภาคม 
2560 

มี 

  

2.12 จัดแสดง
นิทรรศการและจ าหน่าย
สินค้างานเกษตร
สร้างสรรค์ คนล าปางไม่
ท้ิงกัน 

ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดล าปาง 

เกษตรกร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล
พลาซ่า
ล าปาง 

23-27 
มิถุนายน 
2560 

มี 

  

การให้บริการ ใน
รูปแบบเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน/กรรมการ
ประเมินผลงาน
วิชาการ/วิชาชีพ 

หน่วยงาน/ผู้
ที่ขอรับ
บริการ 

ลักษณะงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

มี/ไม่มี
ค่าตอบแทน 

3 3.1เชิญให้เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันของ
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาพืชสวน 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ประธาน
คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ของนักศึกษา
ปริญญาโท 

2 ธันวาคม 
2559 

ผศ.ดร.
อภิชาติ ชิด
บุรี 

มี 

  

3.2เชิญเป็นประธาน
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

ประธาน
คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ของนักศึกษา
ปริญญาโท 

28 
กุมภาพันธ์ 
2560 

ผศ.ดร.รุ่ง
นภา      
ช่างเจรจา 

มี 



86 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน/ผู้

ที่ขอรับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บุคลากรผู้
ให้บริการ 

 

3.2เชิญเป็นประธาน
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน 

คณะผลิต
กรรมการ
เกษตร 
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

ประธาน
คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ของนักศึกษา
ปริญญาโท 

16 
พฤษภาคม 
2560 

รศ.ดร.ชิติ   
ศรีตนทิพย์ 

มี 

 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

นักวิจัย/
คณะผู้วิจัย 

แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี/
หน้าที่ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1 ผลของความเข้มข้นและ

ระยะเวลาในการแช่สารโคล
ชิซินต่อลักษณะทาง
สรีรวิทยาของว่านมหาลาภ 

รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา  
ทองค า คุณ
อมรศักดิ์เสรี  
และ นัยนา  
มาลาพันธ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 14 - 
15 

2 ผลของความเข้มข้นของสาร
เอทธิลีนต่อการพัฒนาช่อ
ดอกและปริมาณคลอโรฟิลล์
ของว่านมหาลาภ 

รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา และ 
สนธยา  คง
เท่ียงธรรม 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 16 - 
17 

3 ผลของระดับความเข้มข้น
ของสาร IBA ต่อการพัฒนา
ช่อดอกของว่านแสงอาทิตย์ 

รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา และ 
จุมพล  กนก
นาวากุล  

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 18 - 
19 

4 ผลของโพแทสเซียมไนเตรท
ต่อการสะสมคาร์โบไฮเดรต
ของต้นชมจันทร์ 

สันติ  ช่าง
เจรจา  และ 
พัชราภรณ์  
ศรีพบมหา
ลาภ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 20 - 
21 
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ท่ี ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

นักวิจัย/
คณะผู้วิจัย 

แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี/
หน้าที่ 

5 ผลของสารพาโคลบิวทรา
โซลต่อการสะสม
คาร์โบไฮเดรตในใบของต้น
ชมจันทร์ 

สันติ  ช่าง
เจรจา  และ 
กมลวรรณ  
มโนวรรณ์ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 22 - 
23 

6 ผลของวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตของข่า 

สันติ  ช่าง
เจรจา  และ 
ธิดารัตน์ นิยม
ไพรนิเวศน ์

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 24 - 
25 

7 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการ
เจริญเติบโตของต้นชมจันทร์ 

สันติ  ช่าง
เจรจา  และ 
อาพี  เชมื่อ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 26 - 
27 

8 ผลของ Naphthalene 
acetic acid (NAA) ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นสับประ
รดลูกผสมท่ีเล้ียงในสภาพ
ปลอดเช้ือ 

รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา และ 
สันติ  ช่าง
เจรจา 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

25 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 28 - 
29 

9 ผลของการตัดแต่งกิ่งอย่าง
หนักต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สรีรวิทยาและการออกดอก
ของล าไย   

ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ สันติ  
ช่างเจรจา 
ยุทธนา  เขา
สุเมรุ และ 
อนุวัฒน ์ อนุ
กิจเจริญ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 30 - 
31 

10 ผลของกรดฮิวมิคต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ
สลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์   

ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ สันติ  
ช่างเจรจา 
ยุทธนา  เขา
สุเมรุ ปริญญา
วด ี ศรีตน
ทิพย์ และ วิชุ
ดา  วิกาหะ 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 32 - 
33 

11 ผลของสารเมพิควอทคลอ
ไรด์ต่อการยับยั้งการแตกใบ
อ่อนของล าไย 

ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ สันติ  
ช่างเจรจา 
ยุทธนา  เขา
สุเมรุ สัญชัย  

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 34 - 
35 
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ท่ี ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

นักวิจัย/
คณะผู้วิจัย 

แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี/
หน้าที่ 

พันธโชติ และ 
พิมพ์วิภา  
พงษ์ล้ีรัตน ์

12 การศึกษาการเจริญเติบโต
ของสายต้นมะแขว่น ใน
พื้นท่ีจังหวัดล าปาง 

ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ สันติ  
ช่างเจรจา สัญ
ชัย  พันธโชติ  
ปริญญาวด ี 
ศรีตนทิพย์ 
และ ณัฐพร  
ผาแสนเถิน 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระดับชาติ  ครั้งท่ี 8 

24 - 26 สิงหาคม 
2559 หน้า 36 - 
37 

13 ผลของไนโตรเจนต่อการ
เจริญเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา 

รุ่งนภา ช่าง
เจรจา และ
กานต์กมล อา
รินทร์ 

ประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 
(CRCI-2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 

15-16 กันยายน 
2559 หน้า 1392 - 
1398 

14 ผลของ Benzyl Amino 
Purine( BAP) ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นสับปะรด
ลูกผสมท่ีเล้ียงในสภาพ
ปลอดเช้ือ 

สันติ ช่าง
เจรจา และ รุ่ง
นภา ช่าง
เจรจา 

ประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 
(CRCI-2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 

15-16 กันยายน 
2559 หน้า 1399 - 
1404 

15 ผลของสารไอบีเอต่อการเกิด
รากของผักเชียงดาในระบบ
ไฮโดรโปรนิกส์ 

ชิติ  ศรีตน
ทิพย์ ปริญญา
วด ี ศรีตน
ทิพย์ และ
สมโภช มั่นคง 

ประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 
(CRCI-2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 

15 - 16 กันยายน 
2559  หน้า 1487 
- 1491 

16 ผลของ NAA ต่อการ
เจริญเติบโตและการออก
ดอกของว่านมหาลาภ 

รุ่งนภา ช่าง
เจรจา และ 
สมเพชร  ไพร
บูรพา  

ประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 
(CRCI-2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 

15 - 16 กันยายน 
2559 หน้า 1537 - 
1542 

17 ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อ
การเจริญเติบโตของดอกชม
จันทร์ (Ipomoea alba.) 

สันติ ช่าง
เจรจา และ 
ทิปภา เกิดผล 

ประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 
(CRCI-2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 

15 - 16 กันยายน 
2559 หน้า 1543 - 
1549 
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TCI กลุ่ม 1 (0.80) 
1 การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการ

ธาตุอาหารในระดับแปลง
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตล าไยนอกฤดู 

ยุทธนา  เขาสุเมรุ ชิติ  
ศรีตนทิพย์ สันติ  ช่าง
เจรจา พาวิน  มะโนชัย 
และ ธีรนุช  เจริญกิจ 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
มกราคม - มีนาคม 
2559 หน้า 63 - 69 

2 ผลของวิธีกลและสารเคมีต่อการ
งอกของเมล็ดมะแขว่น 
(Zanthoxylum limon-elle 
alston) 

ชิติ  ศรีตนทิพย์  สันติ  
ช่างเจรจา  สัญชัย  พันธ
โชติ ปริญญาวดี  ศรีตน
ทิพย์  และ ปรียาพร  วิ
กาหะ 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (I) 
เล่มท่ี 1  2559 หน้า 9 
- 12 

3 ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการ
ออกดอกและปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยู่ในรูป
โครงสร้างของว่านแสงอาทิตย์ 

รุ่งนภา  ช่างเจรจา และ 
ปภาณี  ประทีปไพโรจน ์

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3  ฉบับพิเศษ (II)  
เล่มท่ี 2 2559 หน้า 6 
- 10 

4 การรวบรวมสายต้นชมจันทร์ สันติ  ช่างเจรจา และ รุ่ง
นภา  ช่างเจรจา 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3  ฉบับพิเศษ (II)  
เล่มท่ี 2 2559 หน้า 
23 - 28 

5 ความแตกต่างของอุณหภูมิ
กลางวันกับกลางคืนต่อการ
เจริญเติบโตและปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยู่ในรูป
โครงสร้างของว่านนางคุ้ม 

รุ่งนภา  ช่างเจรจา  และ 
สิรินาถ  อินทนนท 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3  ฉบับพิเศษ (II)  
เล่มท่ี 2 2559 หน้า 
64 - 69 

6 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผัก
เชียงดาและประเมินต้นทุนการ
ผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ 

นภา  ขันสุภา  วิรัติ  อ า
พันธุ ์ ปริญญาวด ี ศรีตน
ทิพย์ และ พิทักษ์ 
พุทธวรชัย 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III) 
เล่มท่ี 3  2559 หน้า 6 
- 13 

7 การสะสมปริมาณสารประกอบใน
ใบและดอกหลังให้สาร
โพแทสเซียมไนเตรทของต้นชม
จันทร์ 

สันติ  ช่างเจรจา และ 
พัชราภรณ์  ศรีพบมหา
ลาภ 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี3 เล่มท่ี 3 ฉบับ
พิเศษ (III) เล่มท่ี 3  
2559 หน้า 12 - 17 

8 ผลของความเข้มข้นของ IAA ใน
น้ าหมักจากแบคทีเรียต่อการ
เจริญและพัฒนาของการ
เพาะเล้ียงแคลลัสเชียงดา 

อภิชาติ  ชิดบุรี  พิทักษ์  
พุทธวรชัย และ ศิริพร
รณ  สรินทร์ 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III) 
เล่มท่ี 3  2559 หน้า 
21 - 25 



90 

TCI กลุ่ม 1 (0.80) 
9 ผลของปุ๋ยมูลหมูต่อสมบัติทางเคมี

บางประการของดิน ผลผลิตส่วน
ท่ีบริโภคได้ และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในผักเชียงดา  

ปริญญาวด ี ศรีตนทิพย์ 
ชิติ  ศรีตนทิพย์ และ 
จ าลอง  ปินชัย 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III) 
เล่มท่ี 3  2559 หน้า 
43 - 49 

10 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่อ
สมบัติทางเคมีบางประการของ
ดิน  ผลผลิตส่วนท่ีบริโภคได้   
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผัก
เชียงดา  

ปริญญาวด ี ศรีตนทิพย์ 
ชิติ  ศรีตนทิพย์ และ 
ณัฐธยาน์  ธะวิไส 

วารสารพืช
ศาสตร์
สงขลา
นครินทร์ 

ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III) 
เล่มท่ี 3  2559 หน้า 
50 - 56 

 

TCI กลุ่ม 2 (0.60) 
1  Influence of pruning on 

folwering, yield and fruit 
quality of longan 

chiti  sritontip, Sunti 
changjeraja, Yuttana 
Khaosumain, direk 
tongaram and 
thananon Boonket 

วารสารวิชาการ
และวิจัย  มทร. 
พระนคร 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2  
กันยายน  2559 
หน้า 94 - 103 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน 

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาชุมชน/สังคม 
การพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/
อื่นๆ 

สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ลงพื้นท่ีหมู่บ้านชุมชนมาบูรณาการ
ในการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจถึงบริบทของชุมชน 
การท างานในพื้นท่ีร่วมกับชาวบ้าน
ได้เป็นอย่างดี เพื่อน ามาเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

สามารถน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอด
ให้กับชุมชนโดยประยุกต์
ผลงานวิจัยสู่การบริการวิชาการท่ี
หลากหลายรวมทั้งเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ได้รับความรู้ท่ีชุมชนต้องการอย่าง
แท้จริงรวมทั้งร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อให้เป้าหมายของโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

คณาจารย์ประจ าคณะได้ลงพื้นท่ี
เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการโดยน าองค์ความรู้
ท่ีมีอยู่ป่ายทอดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชนรวมถึง
ได้โจทย์งานวิจัยจากชุมชนท่ีลง
พื้นท่ีเพื่อน ามาสู่งานวิจัยต่อยอด
ได้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ท าตาม
เอกลักษณ์คือมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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จัดนิทรรศการ งานเกษตรแฟร์ครั้งท่ี ๕ ราชภัฏล าปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ในวันท่ี ๘-๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

จัดนิทรรศการวันแถลงผลงานแก่นักข่าว เรื่องผักเชียงดา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 จัดนิทรรศการ งานสิบสองปี๋ วันสถาปนา มทร.ล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต่ า โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ าเชิงการค้าในชุมชน พื้นท่ีด าเนินการ : บ้านใหม่นาแขม หมู่ที 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง 
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โครงการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ด าเนินงานท่ีสถาบันวิจัย
เทดโนโลยีเกษตร ทดลองกับการผลิเมล่อน 

  

 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง (Carrisa carandus 
Linn.) 
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ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
 

แผนการด าเนินงานวิจัยและการบูรณาการบริการวิชาการ ประจ าปี 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 
    ตค. 59 – 

มีค. 
เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

1 การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธิ์และน้ ามันจากมะแขว่น 
(Zanthoxylum limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร (ปีท่ี 2) 

ตค. – มค.   ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

            
440,900  

                      
13,050  

2 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว 
(แม่ข่ายปีท่ี 1)  

ตค. – ธค.   ดร.ภัทราภรณ์ 
ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริ
ชาติ ณ น่าน 

            
360,000  

                      
36,000  

3 ชุดโครงการวิจัย "การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการ
พัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
ต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ าตาลต่ า (ปีท่ี 2)" มี 1 แผนงานวิจัย และ 4 
โครงการย่อย 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

          
1,929,700  

                      
74,940  

4 แผนงานวิจัย "การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการ
พัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
ต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ าตาลต่ า (ปีท่ี 2)" 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

              
28,720  

                        
1,520  
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  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. 59 – 
มีค. 

เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

5 โครงการย่อยท่ี 1 "การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามัน และ
สารพฤกษเคมีสูง" (ต่อเนื่องปีท่ี 2) ในชุดโครงการ "การสร้างมูลค่า
ฟักทองฯ" 

ตค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ. ดร.จานุ
ลักษณ์        
ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

            
766,800  

                      
38,340  

6 โครงการย่อยท่ี 2 "การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัด
น้ ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม " 
ในชุดโครงการ "การสร้างมูลค่าฟักทองฯ" 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.รัตนพล 
และคณะ 

            
272,880  

                        
9,880  

7 โครงการย่อยท่ี 3 "นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ าตาล
ต่ าจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ ามันสูง" ในชุด
โครงการ "การสร้างมูลค่าฟักทองฯ" 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

            
502,200  

                      
16,200  

8 โครงการย่อยท่ี 4 "การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของ
ฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน" ในชุดโครงการ "การสร้าง
มูลค่าฟักทองฯ" 

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ.ดร.นิอร 
และคณะ 

            
359,100  

                        
9,000  

9 การทดสอบเสถียรภาพของพันธุ์ฟักทองท่ีมีน้ ามันในเมล็ดสูงเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ. ดร.จานุ
ลักษณ์          
ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

    

10 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาและฟักทองส าหรับระบบอินทรีย์ มค. – มีค. เม.ย.- กย. ผศ. ดร.จานุ
ลักษณ์          
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  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. 59 – 
มีค. 

เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมน้ ารางจืดเสริมพรีไบโอติกชนิดพร้อมดื่ม 
(โครงการวิจัยร่วมระหว่างรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

  มิ.ย.- ธค. ดร.ไพโรจน์ 
วงศ์พุทธิสิน     
(ม.แม่โจ้) ดร.
ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

            
250,000  

  

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหมูยอสูตรพรีไบโอติก (โครงการวิจัยร่วม
ระหว่างรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

  มิ.ย.- ธค. ดร.ไพโรจน์ 
วงศ์พุทธิสิน     
(ม.แม่โจ้) ดร.
ภัทราภรณ์ 
และผศ.ดร.นิ
อร 

            
250,000  

  

13 วันไณ เอา  จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2559. 
การพัฒนาพนัธุ์ลูกผสมเด่ียวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และ
น้ ามันในเมล็ดสูง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ 
(III): M01: 52-59. 

พ.ย.-ธ.ค.         
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  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. 59 – 
มีค. 

เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

14 ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ และเศรษฐศิลป์ 
อัมมวรรธน์. 2559. ผลของช้ินส่วนและสภาวะการสกัดต่อสมบัติทาง
กายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะแขว่น. 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III): M11: 31-
38. 

พ.ย.-ธ.ค.         

15 ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  ปาริชาติ ณ น่าน และศิริพร ทองภู. 2559. 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ท่ีมีคุณภาพดีและมีสารต้านอนุมูลอิสระ
สูงจากผักเชียงดา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีท่ี 3 ฉบับ
พิเศษ (III): M11: 39-47. 

พ.ย.-ธ.ค.         

15 ผลงานวิจัย "ผลของการหมักไวน์โซวีญองบลองด้วยยีสต์ 
Saccharomyces สองสายพันธุ์ร่วมกับการเติมสารอาหารยีสต์ท่ี
ต่างกันต่อการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ อะเซทัลดีไฮด์ และสารท่ีให้กล่ิน
ต่างๆ (ส่ง paper เสนองานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 
16)" 

  สค.-กย. ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 

    

16 ผลงานวิจัย "การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และคุณสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อฟักทองพนัธุ์โอโตะ พนัธุ์พื้นเมือง และ
พันธุ์การค้า (ส่ง paper เสนองานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งท่ี 16)" 

  สค.-กย. ดร.ภัทราภรณ์ 
และคณะ 
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  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. 59 – 
มีค. 

เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

17 ผลงานวิจัย "คุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์การต้าน
แบคทีเรียก่อโรคของน้ ามันหอมระเหยและสารสกัดจากมะแขว่น (ส่ง 
paper เสนองานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 16)" 

  สค.-กย. ดร.พัชราวดี                  
และดร.ภัทรา
ภรณ์  

    

18 ผลงานทางวิชาการ "Health benefit of pumpkin and pumpkin 
seed (Health and Nutrition Focus)" 

  สค.-กย. ผศ. ดร.จานุ
ลักษณ์ ดร.ภัท
ราภรณ์ 

    

19 ผลงานทางวิขาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตบุกผงและ
ผลิตภัณฑ์จากบุกผง              (Research and Development of 
Konjac (Amorphophallus  paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) 
Powder and Products) 

  มค.- มีค. ดร.สุภาวดี 
แช่ม และคณะ 

          
50,000.00  

                        
2,500  

20 การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อน
ร่วมกับความช้ืน และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร เพื่อส่ิงแวดล้อม (Research and Development of 
Adhesive Glue from Heat Moisture Treatment Modification 
of Rice flour and Application for Food Packaging Green 
Productivity Industrial) 

  มค.-ธค. ดร.สุภาวดี  
แช่ม และ 
อาจารย์สิฐพร 
พรหมกุลสิทธิ์ 

325,000 16,250 

21 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ใน
พื้นท่ีโครงการหลวงโครงการตามพระราชด าริ 

ต.ค. 59-ม.ค. 
60 

ก.พ.-ก.ย. 
60 

ดร.รัตนพล 
และคณะ 400,000   
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  ชื่อโครงการวิจัย 2560 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้  

สาธารณูปโภค/
บริการ 

    ตค. 59 – 
มีค. 

เมย. – 
กย. 

  2560 (บาท) วิชาการ 2560 
(บาท) 

  รวมงบประมาณ/รายได้ที่ได้รับ ปี 2560                                     
-    

      
5,935,300.00  

                
217,680.00  

  รวมรายได้สาธารณูปโภค และบริการวิชาการ                                     
-    
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แผนการด าเนินงานบริการวิชาการ ประจ าปี 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2560 ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพจากผลมะเม่า กระเทียม และ
ขิง" (10-11 ตค. 2559)  

ต.ค.-59 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผักเชียงดา

อบแห้งท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า" (14 ตค. 2559)  
ต.ค.-59 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผักเชียงดาแห้งท่ีมี

คุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า" (20-
21 ตค. 2559) อ.แม่เมาะ และอ.แม่ทะ  

ต.ค.-59 

  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

    
4 ฝึกปฏิบัติ "การค านวณ การเตรียมน้ าผลไม้ เพื่อแปรรูป

น้ าผลไม้ท่ีมีคุณภาพ" ให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (17 พย.
2559)  

พ.ย.-59 

  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

    
5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปน้ ามัลเบอรี่และ

แยมมัลเบอรี่ตามมาตรฐาน อย." (22-24 มค. 2560) ให้
วิสาหกิชุมชนฯ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ม.ค.-60 

  

ดร.รัตนพล ดร.ภัทรา
ภรณ์ ดร.สุภาวดี และปาริ

ชาติ      
6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวินิจฉัยข้อมูล การบริหาร

จัดการ และการประเมินระบบการจัดการธุรกิจของ
องค์กร เพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ " (10-11 มีค. 2560)  

ม.ค.-60 

  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
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  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2560 ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 
7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปนมถั่วแระญี่ปุน่ (7 

กพ. 2560)  
ก.พ.-60 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
8 การแปรรูปเต้าหู้แข็งจากถั่วเหลืองอินทรีย์ให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง (8 กพ. 2560)  
ก.พ.-60 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
9 การแปรรูปเนคต้าน้ ามัลเบอรี่ และสตรอเบอรี่พร้อมดื่ม

ผสมเนื้อ (3 กพ. 2560) ให้บริษัทแฮ้ปป้ีเนเจอร์ (ไส้อั่ว
แม่ปิง) 

ก.พ.-60 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินแผนธุรกิจของ

ผู้ประกอบการใหม่ Start Up 2559" (27 กพ. 2560)  
ก.พ.-60 

  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

    
11 การพัฒนาคุณภาพแยมมิกซ์เบอรี่จากเม่า องุ่น

และมัลเบอรี่ให้วิสาหกิจชุมชนต.ขะเนจื้อ (9 มีค. 2560)  
มี.ค.-60 

  

ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
12 อบรม "เทคนิคการสกัดและบรรจุแบบปลอดเช้ือน้ านม

ถั่วแระญี่ปุ่น ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถ่ัวแระญี่ปุ่นฯ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่ (27 เม.ย. 2560)  

  เม.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
13 อบรม "เทคนิคการพาสเจอร์ไรซ์น้ านมถ่ัวแระญี่ปุน่และ

การท าให้เย็นหลังการบรรจุ" ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ถั่วแระญี่ปุ่นฯ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (1 พ.ค. 2560)    

พ.ค. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน     
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  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2560 ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 
14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผักเชียงดาอบแห้งท่ี

มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า" วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
(แม่บ้านส านักงานพัฒนาภาค 3 จ.เชียงใหม่)  

  พ.ค. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี     

15 อบรม "การผลิต “น้ ามะเม่าผสมองุ่น” ให้วิสาหกิจ
ชุมชนต าบลขะเนจ้ือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (10 พ.ค. 
2560)  

  พ.ค. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

16 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปอาหารท่ีมีคุณภาพ
จากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า: ฟักทองผง แยมฟักทอง 
และคุ้กกี้ฟักทอง" วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2560   
(เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน)  

  พค. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี     

17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ใน
ชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพ วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 (วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ และภาคี
เครือข่าย)  

  พค. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

18 อบรม “การแปรรูปแยมมัลเบอรี่อินทรีย์ แยมมัลเบอรี่
ผสมเชอรี่ป่า” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ลุ่มน้ าวัง (นายนิธิพัทธ์ เครือศึก) และสมาชิก              
(1 มิถุนายน 2560)  

  มิ.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 
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  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2560 ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 
19 อบรม “การแปรรูปแยมมะม่วงสามปี แยมมะม่วงสามปี

ผสมมะม่วงมหาชนก” ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง และสมาชิก (9 มิถุนายน 2560)  

  มิ.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

20 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการแปรรูปผักเชียง
ดาอบแห้งท่ีมีคุณภาพ" วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 (กลุ่ม
สะป๊ะของดีสหรีบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง)  

  มิ.ย. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี     

21 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มมูลค่าผักเชียงดาโดย
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผักเชียงดา: ข้าว
เกรียบ และคุ้กกี้ผักเชียงดา" วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
(ชุมชนบ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง)  

  มิ.ย. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี     

22 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปและใช้ประโยชน์ผง
บุกในผลิตภัณฑ์อาหาร: ข้าวเกรียบบุก เยลล่ี แยมผลไม้ 
และการพัฒนาคุณภาพการผลิตสาโท และสุรากล่ัน
ชุมชนท่ีได้จากวัตถุดิบในชุมชน" วันท่ี 22 - 24 มิถุนายน 
2560 (วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ และภาคีเครือข่าย)  

  มิ.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

23 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
เสริมสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ วันท่ี 13-15 กรกฎาคม 2560 
(วิสาหกิจชุมชนต.ขะเนจื้อ และเครือข่าย)  

  ก.ค. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

24 อบรม เรื่อง "การผลิตน้ าผลไม้: น้ าตรีผลาผสม
มะขามป้อม" ให้สมาชิกชมรมล าปางรักษ์สมุนไพร" วันท่ี 
22 สิงหาคม 2560 

  ส.ค. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี     
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  ชื่อโครงการบริการวิชาการ 2560 ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่

ได้  
สาธารณูปโภค/

บริการ 

    ตค. – มีค. เมย. – กย.   (บาท) วิชาการ (บาท) 
25 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ไขมันต่ าเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพ" วันท่ี 24-25 สิงหาคม 
2560 (วิสาหกิจชุมชนต.ขะเนจื้อ และเครือข่าย)  

  ส.ค. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

26 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการท าเต้าเจ้ียว ซีอิ๊ว 
ผลไม้แช่อิ่มแยมผลไม้ท่ีมีคุณภาพ" วันท่ี 5-7 กันยายน 
2560 (เกษตรกรเครือข่าย อบต.บ้านดง)  

  ก.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

27 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปัจจัยการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในยุค 
Thailand 4.0 วันท่ี 28-29 กันยายน 2560 (วิสาหกิจ
ชุมชนต าบลขะเนจ้ือ และภาคีเครือข่าย)  

  ก.ย. ดร.ภัทราภรณ์ ดร.สุภาวดี  
แช่ม และปาริชาติ ณ 

น่าน 

    

28 ผู้เช่ียวชาญในโครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในภาคเหนือ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ขะเนจ้ือ  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถ่ัวแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
ต าบลแม่แตง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปแหนมหมู่ท่ี 7 นาย
สมบูรณ์ พฤฒิวานิชกุล 108 และ บริษัท แฮปป้ีเนเจอร์ 
จ ากัด   

มี.ค.-ก.ย. ดร.ภัทราภรณ์          
และปาริชาติ ณ น่าน 

    

  รวมงบประมาณ/รายได้                           
-    

                            
-    
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รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเคร่ืองด่ืม 
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ล าดับ 
  

รายการ
ผลิตภัณฑ์ 
  

จ านวนเงิน บาท/เดือน รวม
รายได้ 
 จาก
การ

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

1 
ไวน์แดง
ผลไม้                         2,340    6,560    

                 
8,900  

2 
ไวน์ขาว
ผลไม้   

  
7,750          500  

    
1,250                  1,630       250    

               
11,380  

3 

น้ าผลไม้
พร้อมดื่ม 
(หม่อน 
มะเกี๋ยง 
มะม่วง) 

  
1,300        1,400  

    
2,127      

     
2,828      

    
2,625      5,225    3,853    

               
19,358  

4 

น้ าผลไม้
เข้มข้น 
(หม่อน 
มะเกี๋ยง 
มะม่วง)               2,630      3,186        2,100    3,000    

               
10,916  

5 เต้าเจ้ียว 
      
60                

    
90.00         870    

                 
1,020  
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ล าดับ 
  

รายการ
ผลิตภัณฑ์ 
  

จ านวนเงิน บาท/เดือน รวม
รายได้ 
 จาก
การ

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

6 ซีอิ้ว     700                
    
15.00         300    

                 
1,015  

 
รวมรายได้ที่ส่งให้

หน่วยงาน 

9,810 1,900 3,377 0 0 2,828 2,630 3,186 2,730 11,295 14,833 0 52,589 

 
รายการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร และเคร่ืองด่ืมส าหรับเป็นการเผยแพร่ผลงาน และสวัสดิการของหน่วยงาน 

เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ล าดับ 
  

รายการ
ผลิตภัณฑ์ 
  

จ านวนผลิตภัณฑ์/เดือน คิดเป็น
จ านวน

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

1 
ไวน์แดง
ผลไม้   

              280 280 280                         
840  

2 
ไวน์ขาว
ผลไม้   

500 1250       4330   250                          
6,330  

3 

น้ าผลไม้
พร้อมดื่ม 
(หม่อน 

          1200   125 600 1700 550 750 
                 

4,925  
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ล าดับ 
  

รายการ
ผลิตภัณฑ์ 
  

จ านวนผลิตภัณฑ์/เดือน คิดเป็น
จ านวน

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

มะเกี๋ยง 
มะม่วง) 

4 

น้ าผลไม้
เข้มข้น 
(หม่อน 
มะเกี๋ยง 
มะม่วง) 

          140 1400 

 

    840 140 

                 
2,520  

5 เต้าเจ้ียว 
            55 55   460 55 60                     

685  

6 ซีอิ้ว 
                  200   50                     

250  
รวมรายได้ที่ส่งให้

หน่วยงาน 
500 1,250 0 0 0 5,670 1,455 710 880 2,640 1,445 1,000 15,550 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานในโครงการของศูนย์นวัตกรรมอาหาร 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การแปรรูปผักเชียงดา
อบแห้งท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า" วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 (แม่บ้านส านักงานพัฒนาภาค 3 จ.เชียงใหม่) 

 

 

 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปอาหารท่ีมีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า: ฟักทองผง แยม
ฟักทอง และคุ้กกี้ฟักทอง" วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2560 (เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
น่าน) 
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3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพ” วันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2560 (วิสาหกิจชุมชนต.ขะเนจื้อ และเครือข่าย) 

 

 

 

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการแปรรูปผักเชียงดาอบแห้งท่ีมีคุณภาพ" วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 
(กลุ่มสะป๊ะของดีสหรีบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง) 

 



110 

5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าผักเชียงดาโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผักเชียงดา: 
ข้าวเกรียบ และคุ้กกี้ผักเชียงดา" วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (ชุมชนบ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง) 

 

 

 

6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปและใช้ประโยชน์ผงบุกในผลิตภัณฑ์อาหาร” วันท่ี 22-24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 (วิสาหกิจชุมชนต.ขะเนจื้อ และเครือข่าย) 
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7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เสริมสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ วันท่ี 13-15 กรกฎาคม 
2560 (วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ และเครือข่าย) 

 

 

 

8. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไขมันต่ าเพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพ" วันท่ี 24-25 
สิงหาคม 2560 (วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ และเครือข่าย) 
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9. บ่มเพาะ 2 ครั้ง เรื่อง “การแปรรูปน้ านมถ่ัวแระญี่ปุ่นตามมาตรฐาน GMP” ในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
และเรื่อง “เทคนิคการสกัดน้ านมถั่วแระญี่ปุ่นและการแปรรูปน้ ารมถั่วแระท่ีมีคุณภาพ” ในวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2560 ให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถ่ัวแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแม่แตง 

 

10. บ่มเพาะและอบรม “การแปรรูปแยมมัลเบอรี่อินทรีย์ แยมมัลเบอรี่ผสมเชอรี่ป่า  แยมมะม่วง แยม
เสาวรส” ให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง และสมาชิก (1, 9 มิถุนายน 2560) 
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11. บ่มเพาะและให้ค าแนะน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ ในการจัดเตรียมสถานท่ีผลิต และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการขออนุญาตสถานท่ีผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม จ านวน 5 ครั้งระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 

 

12. บ่มเพาะและให้ค าแนะน าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นฯ ยื่นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอมาตรฐาน 
มผช. 529/2547: น้ านมถ่ัวเหลือง และรับการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2560 
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13. น าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมร่วมจัดแสดง และจ าหน่ายในงาน “Farm Fresh Fest 2017” ณ 
ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดล าปาง ระหว่างวันท่ี 10-14 สิงหาคม 2560 
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ศูนย์พันธุกรรมพืช 
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พันธุกรรมพืช 

ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 
วิสัยทัศน์ : วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

โครงสร้างศูนย์พันธุกรรมพืช 
สถาบันวิจัยฯ 
(ผู้อ านวยการ) 

 
ศูนย์พันธุกรรมพืช 
 (หัวหน้าศูนย)์ 

 

 

 

 
 
 
 

พันธกิจศูนย์พนัธุกรรมพืช 

1. วิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืช 

2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
3. บริการวิชาการด้านพันธุ์พืช 
4. การขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. รวบรวม ประเมินลักษณะและขยายเมล็ดพันธุ์สืบทอด  
1.1 จัดท าแผนที่ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ จ. ตาก จ. แม่ฮ่องสอน 

จ. เชียงใหม่  จ. เชียงราย จ. ล าพูน จ. ล าปาง จ. แพร่ จ. พะเยา และ จ. น่าน  

 

 

ขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
(อาจารย ์นักวิจัย พนักงาน) 

 

การเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ 
(อาจารย ์นักวิจัย 

พนักงาน) 
 

งานวิจัยและพัฒนาพนัธุ์พืช 
 (อาจารย์ นักวิจัย พนักงาน) 
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1.2 เก็บรวบรวมพันธุ์สืบทอด ได้แก่ ผักวงศ์แตง ได้แก่ แตงกวา ฟักทอง ฟักแฟง มะระ และ บวบ 
ผักวงศ์พริก-มะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือเทศ และ มะเขือ ผักวงศ์กะหล่ า ได้แก่ ผักกาดเขียว ผักกาด
เขียวกวางตุ้ง ผักวงศ์หอม ได้แก่ กระเทียม และ ผักชีพื้นเมือง ในพื้นท่ี 9 จังหวัด ด าเนินการระหว่างตุลาคม  
2559 ถึง เมษายน  2560 

ด าเนินการ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ระหว่าง 31 ธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 
2560 ได้จ านวน 17 ชนิด ได้แก่ พริก แตงกวา ฟักทอง แฟง มะเขือ กระเจ๊ียบเขียว ผักกาด ข้าวโพดข้าว
เหนียว ผักเผ็ด ผักอีหลืน กะเพรา ถั่วฝักยาว ถ่ัวพู ถั่วแดง งาขี้ม่อน ข้าวไร่ และ ฝ้าย รวมทั้งส้ิน 289 สายพันธุ์ 
ได้สายพันธุ์พริกมรดกจากพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ อุทัยธานี จ านวน  50 สายพันธุ์ และจาก จ. 
น่าน จ านวน 199 สายพันธุ์ โดยพริกท่ีรวบรวมจาก จ.น่าน มีน้ าหนักผล ขนาดผลยาวและกว้าง ความยาวก้าน
ผล เฉล่ีย 31.5 กรัม 13.9  3.4  และ 5.0 เซนติเมตร ตามล าดับ มีปริมาณของแข็งท้ังหมด เฉล่ีย  ร้อยละ  
11.9 มีปริมาณความเผ็ดเฉล่ีย 698 SHU และความแน่นเนื้อเฉล่ีย 0.9 กก./ตร.ซม.  

1.3 การประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ 

ด าเนินการประเมินลักษณะประจ าสายพันธุ์พริก จ านวน 5 รุ่น  

รุ่นท่ี 1 ด าเนินการ กันยายน 2559 ถึง เมษายน 2560 พบว่า มีขนาดความยาวผล กว้างผล และ
ยาวก้านเฉล่ีย 3.7 0.6 และ 3.3 เซนติเมตร ตามล าดับ 

1.4 การจัดแปลงสาธิตพันธุ์สืบทอด 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

1.5 ฐานข้อมูลพันธุ์พืชมรดก 

ก าลังด าเนินการท าฐานข้อมูลพันธุพ์ืชมรดกของฟักทอง จ านวน 159 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต คุณภาพทางเคมี และกายภาพ และ ระดับการเกิดโรคราน้ าค้าง 
และไวรัส 

1.6 จ าแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริก 

ด าเนินการเก็บใบพริกท่ีมีศักยภาพ จ านวน 30 สายพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของแหล่งท่ีอยู่
ด้ังเดิม เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยโมเลกุลเครื่องหมาย 
 

2. ศูนย์เรียนรู้พืชผักของภาคเหนือ 

มีพื้นท่ีท่ีได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สนใจตลอดท้ังปี มีระบบ
อินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 2 ระบบ ดังนี้  
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2.1 ระบบ Organic Thailand         
การด าเนินการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ต่อกรมวิชาการเกษตร ณ ส านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตร (สวพ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
(Organic Thailand) ของ   กรมวิชาการเกษตร รหัสรับรอง TAS : 5237 ณ วันท่ี 30 มกราคม 2560 ถึง 29 
มกราคม 2561 จ านวน 17 ชนิดพืช พื้นท่ี 35.1 ไร่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประจ าปี พ.ศ. 2560 
2.2 ระบบ IFOAM   

การด าเนินการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ต่อส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(มกท.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ IFOAM ของ มกท. ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 19 ชนิดพืช พื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 17.0 ไร่ และมีพื้นท่ีท่ีอยู่ในระยะปรับเปล่ียนท่ี
ด าเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 12.0 ไร่ (อยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรอง ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จะเข้ามาตรวจแปลงในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการ
ปลูกพืชเต็มพื้นท่ีแปลงวิจัย)  

3. พัฒนาสายพันธุ์/พันธุแ์ตงกวา 

3.1 การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวา ชั่วที่ 5 และ 6 จ านวน 5 สายพันธุ์ มาผสมแบบพบกันหมด
เพื่อทดสอบสมรรถนะการผสม ระหว่าง ธันวาคม 2559 ถึง เมษายน 2560  
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ผลการทดลอง 
ได้คู่ผสมแตงกวาแตงกวาส าหรับทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 47 คู่ผสม ตารางท่ี  

ตารางท่ี คู่ผสมแตงกวาแตงกวาส าหรับทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 47 คู่ผสม ด าเนินการระหว่าง 
ธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 

ล าดั
บ 

สายพันธุ์
แม ่ / 

สายพันธุ์
พ่อ 

น้ าหนัก
เมล็ด  

ล าดั
บ 

สายพันธุ์
แม ่ / 

สายพันธุ์
พ่อ 

น้ าหนัก
เมล็ด  

1 ล้านนา 1 / ล้านนา 2 
1
4 กรัม 26 ล้านนา 5 / ล้านนา 3 2 กรัม 

2 ล้านนา 1 / ล้านนา 3 6 กรัม 27 ล้านนา 5 / ล้านนา 6 4 กรัม 

3 ล้านนา 1 / ล้านนา 4 5 กรัม 28 ล้านนา 5 / ล้านนา 7 5 กรัม 

4 ล้านนา 1 / ล้านนา 5 
1
8 กรัม 29 ล้านนา 6 / ล้านนา 1 7 กรัม 

5 ล้านนา 1 / ล้านนา 6 8 กรัม 30 ล้านนา 6 / ล้านนา 2 3 กรัม 

6 ล้านนา 1 / ล้านนา 7 
1
8 กรัม 31 ล้านนา 6 / ล้านนา 3 3 กรัม 

7 ล้านนา 1 / ล้านนา 8 7 กรัม 32 ล้านนา 6 / ล้านนา 4 2 กรัม 

8 ล้านนา 2 / ล้านนา 3 1 กรัม 33 ล้านนา 6 / ล้านนา 5 8 กรัม 

9 ล้านนา 2 / ล้านนา 7 5 เมล็ด 34 ล้านนา 6 / ล้านนา 7 3 กรัม 

10 ล้านนา 3 / ล้านนา 1 6 กรัม 35 ล้านนา 6 / ล้านนา 8 2 กรัม 

11 ล้านนา 3 / ล้านนา 2 3 กรัม 36 ล้านนา 7 / ล้านนา 1 4 กรัม 

12 ล้านนา 3 / ล้านนา 4 2 กรัม 37 ล้านนา 7 / ล้านนา 2 9 กรัม 

13 ล้านนา 3 / ล้านนา 5 7 กรัม 38 ล้านนา 7 / ล้านนา 3 3 กรัม 

14 ล้านนา 3 / ล้านนา 6 6 กรัม 39 ล้านนา 7 / ล้านนา 4 1 กรัม 

15 ล้านนา 3 / ล้านนา 7 1 กรัม 40 ล้านนา 7 / ล้านนา 5 6 กรัม 

16 ล้านนา 3 / ล้านนา 8 7 กรัม 41 ล้านนา 7 / ล้านนา 6 7 กรัม 
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17 ล้านนา 4 / ล้านนา 1 
1
5 เมล็ด 42 ล้านนา 7 / ล้านนา 8 

1
2 กรัม 

18 ล้านนา 4 / ล้านนา 2 2 กรัม 43 ล้านนา 8 / ล้านนา 1 2 กรัม 

19 ล้านนา 4 / ล้านนา 3 6 กรัม 44 ล้านนา 8 / ล้านนา 2 
1
1 เมล็ด 

20 ล้านนา 4 / ล้านนา 5 4 กรัม 45 ล้านนา 8 / ล้านนา 3 2 กรัม 

21 ล้านนา 4 / ล้านนา 6 6 กรัม 46 ล้านนา 8 / ล้านนา 5 1 กรัม 

22 ล้านนา 4 / ล้านนา 7 1 กรัม 47 ล้านนา 8 / ล้านนา 7 3 กรัม 

23 ล้านนา 4 / ล้านนา 8 
1
9 กรัม       

24 ล้านนา 5 / ล้านนา 1 
1
4 กรัม       

25 ล้านนา 5 / ล้านนา 2 2 กรัม       

 
4. พัฒนาพนัธุ์สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและคุณภาพสูง 

4.1 การสร้างพันธุ์ลูกผสมฟักทอง  
ด าเนินการคัดเลือกและประเมินสายพันธุ์ฟักทองแม่และพ่อช่ัวที่ 5 และ 8 จ านวน 13 สายพันธุ์ 

และสร้างคู่ผสมโดยวิธี Line X Tester วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 2 ซ้ า ปลูก 2 รุ่น (รุ่นเป็นซ้ า ) 
สร้างลูกผสมเพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะการผสม รวมพื้นท่ีศึกษา 1.3 ไร่ ด าเนินการระหวา่ง กันยายน 
2559 ถึง มกราคม 2560 

การบันทึกข้อมูล  
1.  ลักษณะประจ าสายพันธุ์ 
2.  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
3.  คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
4.  อัตราการคัดเลือก 
5.  ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ผลการทดลอง 
1. ลักษณะประจ าสายพันธุ์ 

พบว่าทุกลักษณะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ยกเว้นเส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบซึ่งแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สายพันธุ์ PK5 และ PK8 มีขนาดใบกว้างสูงสุด เท่ากับ 22.3  เซนติเมตร (ตารางท่ี 10)  
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต  
พบว่า มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1.9 ตัน สายพันธุ์ PK16 และ PK14 มีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดและ

รองลงมาเท่ากับ 2.8 และ 2.4 ตันต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นเฉล่ีย 1.1 ผล ขนาดผลกว้างเฉล่ีย 18.8 เนื้อหนาเฉล่ีย 
3.2 เซนติเมตร และอายุเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 88 วัน  

3. คุณภาพทางเคมีและกายภาพ  
พบว่า ลักษณะทางคุณภาพทุกลักษณะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ยกเว้นความแน่นเนื้อ

สุกซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสายพันธุ์ PK15 และ PK19 มีปริมาณของแข็งท้ังหมดสูงสุดและ
รองลงมา เท่ากับร้อยละ 22.4 และ 22.3 ตามล าดับ และ สายพันธุ์ PK4 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด
เนื้อดิบและนึ่งสุกสูงสุด เท่ากับ 13.0 และ 11.2 องศาบริกซ์  

4. อัตราการคัดเลือก 
พบว่า มีอัตราการคัดเลือกเฉล่ีย ร้อยละ 52.8 สายพันธุ์ที่มีอัตราการคัดเลือกสูงสุดและรองลงมา
ได้แก่ PK20   

และ PK2 เท่ากับร้อยละ 81.0 และ 78.9 ตามล าดับ  

5. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พบว่า สายพันธุ์แม่พ่อ มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เฉล่ีย 32.5 กิโลกรัม สายพันธุ์ที่มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์

ต่อไร่สูงสุดและรองลงมาได้แก่ PK17 และ PK14 เท่ากับ 59.2 และ 42.1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

สามารถสร้างพันธุ์ลูกผสมได้ จ านวน 18 ลูกผสม และน าพันธุ์ลูกผสมท่ีได้ไปหาสมรรถนะการผสมต่อไป 

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ 

5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพริกกะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พระบาทห้วยต้ม    อ. ล้ี จ. ล าพูน ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 มีผู้เข้าร่วมงาน 44 คน  

5.2 การให้บริการเมล็ดพันธุ์แตงกวาให้แก่ บริษัทเอกชน จ านวน 3 บริษัท รวมทั้งส้ิน 15 สายพันธุ์ 
5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ 18 ราย นักศึกษา 41 

ราย  
5.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการภายใต้การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่ อง  International 

Conference on Sustanable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AgriBio2017) ระหว่างวัน ท่ี 27 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ (จดหมายท่ี วท 
5401/11422  ของ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบันทึกข้อความของ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559) มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ จ านวน 258 คน  

5.5 มีส่วนร่วมในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กับ สวทช เรื่อง หน่วยบริหารพันธุกรรมพืชของประเทศ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 
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5.6 ร่วมจัดงาน Field day ครั้งท่ี 1 การแสดงพันธุ์พืชโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและ
บริษัทเอกชน ในระหว่าง วันท่ี 3 - 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ได้แก่ แตงกวาและแตงกวาเจอร์
กิ้น รวม 3 พันธุ ์

5.7 ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  แตงกวา 13 พันธุ์ (จดหมายท่ี ศธ 
0583.37/84 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 จดหมาย เลขท่ีรับ 185 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร) 

กิจกรรม 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะโครงการ  

 การด าเนินโครงการขณะนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชพืน้เมือง จ านวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ในเขต 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม 2559 ถึง วันท่ี 1 มกราคม 2560 ครั้งท่ี 2 ในเขต 
อ. ท่าวังผา จ. น่าน ระหว่างวันท่ี 6 ถึง 7 มีนาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาพริกกะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านห้วย
ต้ม  อ. ล้ี จ. ล าพูน 

2 
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การรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมือง ณ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน และ อ. แม่ระมาด จ. ตาก วันท่ี           
31 มกราคม 2559 ถึง วันท่ี 1 มกราคม 2560 

 

 

การรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมือง ณ อ. ท่าวังผา จ. น่าน วันท่ี 6 ถึง 7 มีนาคม 2560 

 

 

4 
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การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา วิชาพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช  การปรับปรุงพันธุ์ผัก และ
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช ระหว่าง ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 
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การเยี่ยมชมแปลงศูนย์พันธุกรรมพืชของภาครัฐและเอกชน ระหว่าง ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม  2560 

 

การตรวจเย่ียมชมแปลงศูนย์พันธุกรรมพืชเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ  เจ้าหน้าท่ีจากกรม
วิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันท่ี 27 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 10 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมจัดงานนิทรรศการภายใต้การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on 
Sustanable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AgriBio2017) ระหว่างวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 

มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 

 
 



125 

 

 

 

 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วม

จัดนิ ทร รศการ  และ ให้ ก าร ต้อน รั บ
ส านักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการ
เข้าเยี่ยมชมศักยภาพด้านผลงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อการสร้าง
งาน อาชีพ รายได้ ในวันอังคารท่ี 14 
กุมภาพันธ์  2560 ณ สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

ผลงานและกิจกรรมเด่นในรอบปี 2560 
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วันท่ี 20 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร น าโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจ าปี 2560 โดยจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
ท าพิธีทางศาสนา สรงน้ าพระพุทธ ณ ลานศาลาพระพุทธ และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลล าปาง 
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วันท่ี 26 เมษายน 2560 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตรน าโดย ผศ.ดร.อรุณ 
โสตถิกุล ผู้อ านวยการฯ ให้การตอน
รับส านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาในการน ากลุ่ม
เครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เข้า
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวในหัวข้อความรู้เรื่อง การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวล าไย ,การ
แปรรูปล าไย,การท าข้าวเกรียบล าไย,
น้ าพริกตาแดง ,การจัดการหลังการ

แกะสลักไม้,การท าสบู่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาและประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างดี 
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วันท่ี 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรน าโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อ านวยการฯได้

น าบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ พระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
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วันท่ี 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  คณะท างาน 
“โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 
หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก 
ปีท่ี 1)” งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และคลินิก
เทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัด
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การเพิ่มมูลค่า
ผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย 
วทน .  โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ท่ีมี
คุณภาพ : การแปรรูปบุกผง และบุกเส้นพร้อม
บริโภค การแปรรูปเต้าฮวยและพุ้ด ด้ิงจากถั่ว
เหลืองอินทรีย์ การท ากากถั่วแระญี่ปุ่นท่ีแห้ง การ
ท าคุ้กกี้จากกากถั่วแระและฟักทองแห้ง และการ
แปรรูปเครื่องด่ืมกล้วยน้ าว้าผสมมัลเบอรี่และ
มะม่วง” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 

อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ระมาด (กศน.) และโรงเรียนแม่ระมาด
น้อย และภาคีหมู่บ้านลูกข่าย (สมาชิกหมู่บ้านแม่หละไทย อ าเภอท่าสองยาง บ้านป่าไร่เหนือและบ้านสันป่าไร่ 
ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง จังหวัดล าปาง) จ านวน 32 ราย ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  งานวิทยาศาสตร์การ
อาหาร และคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง  “การแปรรูป
อาหารท่ีมีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า: ฟักทองผง 
แยมฟักทอง และคุ้กกี้ฟักทอง” ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์จ านวน 8 เครือข่าย ในจังหวัดน่าน 

ตามโครงการ “การพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากฟักทองอินทรีย์” ให้กับเกษตรกรจ านวน 18 ราย ณ 
สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
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   วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ การจัดการความรู้
ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในประเด็น
ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นความรู้ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยมีวั ตถุประสง ค์ เพื่ อแลก เปล่ียนความรู้  
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการได้ลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประเด็นความรู้ : ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิ จัย เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิ จัย โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปล่ียนวิธีการเขียนบทความแบบย่อ ส าหรับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
รวมทั้งการรวบรวมผลงานวิจัยมาจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ข้าราชการ (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ด าเนินการด้านงานวิจัย จ านวน 40 คน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 53 คน 
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เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง และร่วมปลูกต้นไม้ ท าความสะอาด
สถานท่ีภายในหน่วยงาน เพื่อปรับทัศนียภาพภายในหน่วยงานให้มีความสวยงาม  
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วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมทร.ล้านนา ล าปาง 
ร่วมกับจังหวัดล าปาง จัดพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองโดยมีก าหนดให้ออกดอกช่วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มพลังมวลชนร่วม
กิจกรรมร่วม 600 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ชมรมคน
รักในหลวง ชมรมจักรยาน กลุ่มชนเผ่า และกลุ่มคนพิการ ท่ีมาร่วมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุด
มิได้  
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วันท่ี 8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา 

ประจ าปี 2560” เพื่อแสดงกตมุทิตาจิตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณ 
อายุราชการ ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ก าลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ท่ี รับราชการอยู่ เพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความอบอุ่นแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมี
ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2560 จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

อาจารย์จ านง ชูด้วง และนางบัวแก้ว พันธโชติ 

 
 


