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RGJ Seminar Series XCVI 
From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 

จัดโดย 
งานการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
ณ ห้องสัมมนา 2 (AB5-406) สาขาส่งเสริมการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 

ความเป็นมา 
การจัดสัมมนา RGJ Seminar Series เป็นโครงการที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีคณะผู้ประสานงานโครงการ เครือข่าย คปก. จัดขึ้นเ พ่ือให้นักศึกษาภายใน
โครงการฯ ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของ ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และองค์ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ผู้รับทุน และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากสถาบันต่างๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ในด้านการเสนอผลงาน  ให้แก่
นักศึกษา สร้างความร่วมมือกันภายในเครือข่ายให้กว้างขวาง และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน  และกันในการท าวิจัย พร้อมทั้ง
ได้เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย แนะน า และให้ความรู้  ในวิทยาการใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเกษตร มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก  ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
อุตสหกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรม และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเหล่านี้มีการวิจัยที่
หลากหลาย  เ พ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการทางานวิจัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของคณาจารย์ และนิสิต ดังนั้น คณะผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย คปก . จึงเห็นควรให้มีการจัด Seminar 
Series ขึ้น ในหัวข้อ “From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development” โดยจะจัด
ให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เกษตรจากสาขาวิชาต่างๆ นอกจากจะเป็นการน าเสนอผลงานโดยนิสิต/
นักศึกษาในโครงการฯแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่
ได้รับทุนอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้วย  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนางานวิจัยให้ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาสตร์เกษตรเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษา คปก. มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิชาการ  

2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งอาจารย์ และนักศึกษา คปก.  
3. เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างเครือข่าย และความร่วมระหว่าง อาจารย์  นักศึกษา นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร 

และผู้ที่สนใจ 
4. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในงานวิจัย ของนักศึกษา คปก. และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง  
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี เป็นผู้ประสานงานการ

จัดสัมมนา ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ นิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่ได้รับทุน และไม่ได้รับทุน คปก.  นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 

วิทยากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ คาดว่าประมาณ 30 คน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาได้มีประสพการณ์ในการน าเสนอผลงาน รวมถึงได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งจะท าให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น 

2. การส ร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย ของนิสิต อาจารย์ นั กวิจัยจากหน่ วยงาน  ต่ างๆ ท าให้มีก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงช่วยเหลือในงานวิจัย ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับงานวิจัย  

3. นักศึกษา คปก . และนิสิ ตที่ เข้ าร่วมสัมมนา สามารถผลิตวิทย านิพนธ์ที่ มีมาตราฐานสู งและตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ 

 
รายละเอียดการสัมมนา 
1. วันเวลา และสถานท่ี 

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้ องสัมมนา 2 (AB 5-406) สาขาส่งเสริมการเกษตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
2. รูปแบบการสัมมนา 

มีบรรยายพิเศษจากวิทยากร (อยู่ระหว่างการทาบทาม) 1 ท่าน มีการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย โดยนักศึกษา 
คปก. และนักศึกษาอื่นระดับบัณทิตศึกษา อาจารย์ และผู้เชี่ ยวชาญจาก หน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษประมาณ 10 นาที ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 5 นาที รวม 15 นาที ต่อ 1 ท่าน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
การเสนอผลงานทั้งสิ้นประมาณ 30 ท่าน (บรรยาย 10 คน และ โปสเตอร์ 10 คน) 

 การเตรียมบทคัดย่อและโปสเตอร์ ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมเอกสารดังนี้  
 ส่งใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา (ตามเอกสารแนบ Form A: Registration Form) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ตามเอกสารแนบ Form B: 

Abstract Form) ประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อคณะผู้วิจัย (ขีดเส้นใต้ผู้เสนอผลงาน) หน่วยงาน
ของผู้วิจัย เนื้อหาของบทคัดย่อ ค าส าคัญ 

 ส่งไฟล์บทคัดย่อโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ PDF เนื้อหาใช้ตัวอักษร Cordia 
New ขนาด 14 pt. 

 ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ให้จัดท าโปสเตอร์ขนาด 1 x 1.20 เมตร จ านวน 1 
แผ่น มาติดบอร์ดที่เตรียมไว้ให้  
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3. ก าหนดส่งผลงานเพ่ือร่วมสัมมนา 
วันสุดท้ายในการส่งบทคัดย่อ วันท่ี 1 สิงหาคม 2556  
สามารถส่งบทคัดย่อได้ทาง e-mail ที่ soraya.r@cmu.ac.th; sorayaruamrung@gmail.com 
 

4. เกียรติบัตร 
ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมสัมมนา 
 

5. การลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย 
ส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ส าหรับอาจารย์และ

นักศึกษาต่างสถาบัน และ/หรือ ต่างจังหวัด ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับทุน คปก. สามารถเข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนี้ได้ โดย
นักศึกษา คปก. เบิกค่าใช้จ่ายโดยตรงจากโครงการ คปก. ตามเงื่อนไขและวงเงินที่ คปก. ก าหนดไว้ 

 
6. การติดต่อกับผู้ประสานงานการสัมมนา 

การสัมมนา RGJ Seminar Series “From Basic Science Research to Sustainable Agricultural 
Development” 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี 
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 053-944043, โทรสาร 053-214092 
e-mail: soraya.r@cmu.ac.th; sorayaruamrung@gmail.com 
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