
 



 



 

CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  หน้า 1 

โครงการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
 

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ 
Smart Agricultural Innovation for Next Generation 

7 – 11 พฤศจิกายน 2562 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติเพ่ือให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รัฐบาลจึงก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.  2561 – 2580)        
เป็นกรอบการด าเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  ด้านการเกษตร มุ่งเน้นพัฒนาคนในภาคเกษตรกรให้มีรายได้สูงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีความรู้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม และมีศักยภาพสูงในการแข่งขันด้านการ
ส่งออกสินค้าเกษตรในเวทีโลก  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” การมุ่งไปสู่
การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร มีการก าหนด 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  
ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ผ่านมา 
คณะเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ มีการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคม 
ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ กระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคมที่ได้ด าเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดงานฯ เพ่ือสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่างๆ ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่ความรู้
และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้กับเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร และส่งเสริม 
งานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ งที่  9  
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านนวัตกรรมเกษตร  
การพัฒนาระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร  ทั้งนี้ ถือได้ว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่งของ 
การขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี 
3. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart 

Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร 
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร  
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ และประชาชน 

5. เพ่ือให้หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
สถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

6. เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานต้นแบบของเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
7. เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
8. เ พ่ือขยายเครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์   

องค์กรการเกษตร และองค์กรภาคเอกชน ในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือร่วมพัฒนางานวิ จัย 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์ 

9. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
หน่วยงานร่วมสนับสนุน / ร่วมกิจกรรม 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะ / สถาบัน / ส านัก) 
- มูลนิธิโครงการหลวง 
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- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมประมง 
- กรมการข้าว 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
- องค์กรระหว่างประเทศ 
- สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย 
- บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) 
- บริษัท บูรพาปิโตรเลียม (1995) จ ากัด ในเครือ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
- องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา    
- บริษัท ห้างร้าน และธนาคาร  
- กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 
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กิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ 
1. การประชุม / สัมมนา / เสวนาทางวิชาการ 
2. นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farm / IOT / Robot และเครื่องจักรกลทางเกษตร) 
6. นิทรรศการเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ 
7. กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
8. นิทรรศการร้านค้า / ตลาดนัดเกษตร 
9. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
10. การประกวดพืช / สัตว์ 

 
ระยะเวลาและสถานที่  

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วัน)  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประมาณ 80,000 คน 
 นักเรียน นักศึกษา สถาบันต่างๆ    10,000  คน 
 เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน     25,000  คน 
 ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน   35,000  คน 
 ผู้ประกอบการด้านเกษตรและอ่ืนๆ            5,000  คน 
 นักท่องเที่ยว          5,000  คน 
      รวม  80,000  คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร 
2. เฉลิมฉลองในวาระท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี 
3. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart 

Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร   
4. ได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร  
การส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการและประชาชน 
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5. หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถาบันการศึกษา 
รวมทั้งเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้เผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือกิจกรรม     
ที่เก่ียวข้อง 

6. ได้สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม 

7. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความความร่วมมือระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และ
ผู้ประกอบการ ทางด้านการเกษตร 

8. ได้ให้บริการวิชาการผ่านการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่เกษตรกร 
นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป 

9. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตร องค์กรการเกษตรและองค์กร
ภาคเอกชน ในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
งบประมาณ 

1. งบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์    150,000   บาท 
2. รายได้จากนิทรรศการร้านค้า                 1,300,000   บาท 
3. เงินสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน           3,350,000   บาท 

   รวมงบประมาณ      (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)                    4,800,000   บาท 
 

หมายเหตุ: ประมาณการงบประมาณ ข้อ 2-3 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ประมาณการรายจ่าย  
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
1. นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  50,000 
2. นิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 120,000 

3. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร  70,000 
4. นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  200,000 
5. ประชุมและเสวนาวิชาการ  100,000 
6. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  50,000 
7. สถานที่ ภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร  

รักษาความปลอดภัย สวัสดิการและพยาบาล 
 200,000 

8. นันทนาการและบันเทิง  200,000 
9. ประชาสัมพันธ์  246,000 

10. ร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร  610,000 
11. กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  90,000 
12. ประกวดพืช  300,000 
13. ประกวดสัตว์  480,000 
14. ต้อนรับและพิธีการ  70,000 
15. ประเมินผล  15,000 
16. เลขานุการและประสานงาน  70,000 
17. ค่าเช่าสถานที่จัดงาน  1,800,000 
18. งบกลาง  129,000 
 รวม    (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  4,800,000 

(ขอถัวเฉลี่ยการใช้งบประมาณทุกรายการ) 
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 

ติดตามรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่ จะจัดในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ งที่  9  
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation ได้ที่ 
www.agri.cmu.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที ่

-  ฝ่ายเลขานุการ โทร. 053-944008  โทรสาร 053-944666 
-  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร / ประชาสัมพันธ์  
    โทร. 053-944088 
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ค ากล่าวเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
 

 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 
โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------------- 
 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  “นวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ซึ่งจัดโดย 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้  
 

จากรายงานการจัดงานของท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แจ้งให้ทราบ
ว่าการจัดงานเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ  
ตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ “Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้านการเกษตร ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตร 
บนพ้ืนที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
ธุรกิจด้านการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน 
 

คณะเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ จึงเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
แนวพระราชด าริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร นอกจากนี้แล้ว คณาจารย์และนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
พัฒนาเกษตรบนพ้ืนที่สูง ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปีพุทธศักราช 
2512 เป็นต้นมา อย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดคุณูปการเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่สูง  
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

ผมขอชื่นชมยินดีกับพันธกิจที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้น
การเป็นวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยค้นคว้าเพ่ือสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร  
การบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือด้านการเกษตรกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   ทั้งนี้ ผมเห็นว่า 
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ร่วมจัดงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และที่ส าคัญคือต่อตัวของเกษตรกรโดยตรง  
ที่จะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัย และสามารถที่จะน า  
องค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาระบบการผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture เป็นที่ยอมรับของตลาดและประชาคมโลก ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 

ผมขอฝากข้อคิดให้ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไว้ประการหนึ่ง คือการพัฒนาวิชาการ
ด้านการเกษตรของประเทศจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ ก็ด้วยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งเกษตรกรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องท างานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการ ผมจึง
ขอให้ทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือเพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้า
เจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวมต่อไป และผมขอถือโอกาสนี้อัญเชิญอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพระบารมีอันแผ่ไพศาลของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล และ
พระราชทานพร ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ประสบกับความสุขความเจริญและส าเร็จในสิ่งที่  
พึงปรารถนาทุกประการ พร้อมทั้งขออ านวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทุกประการ 
 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ณ บัดนี้ 
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ค ากล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
 

“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุน่ใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------------- 
 

กราบเรียน ท่านองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 
(พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) 
 

กระผม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนามจังหวัดเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  ขอกราบขอบพระคุณท่ านพล เอก  กั มปนาท รุ ดดิษฐ์  องคมนตรี และ 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next 
Generation” และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่ได้มาร่วมงาน ในครั้งนี้ 

 

งานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก าหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี การจัดงานในครั้งนี้  ก าหนดจัดระหว่างวันที่  7  – 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญคือ เพ่ือสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนว
พระราชด าริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี  
รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้กับเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิ ชาการ 
นวัตกรรมเกษตร และส่งเสริมงานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือเป็นการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ในนามของจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ  
ครั้งที่ 9 อย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านและร่วมจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตรต่อไป 
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ค ากล่าวรายงานพิธีเปิดงานงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
 

 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุน่ใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 
โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์) 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------------- 
 
กราบเรียน ท่านองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 

(พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) 
 

ดิฉันในนามของคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ 
ครั้งที่ 9 ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เกษตรกร และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมกัน  
ณ ที่นี้ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ให้เกียรติ 
มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ในวันนี้ และในโอกาสนี้ ดิฉันขอรายงานความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยสังเขป ดังนี้ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือ 
เป็นประจ าทุก 2 ปี ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตรแก่นักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยงานเกษตรภาคเหนือ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 
จนถึงปัจจุบันเป็นการจัดครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี 
3. เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ มกา รด า เ นิ น ง านของคณะ เกษต รศาสตร์ ให้ บ ร ร ลุ วิ สั ยทั ศน์ คณะฯ  

“Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร   
4. เ พ่ือเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตร 

บนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน 

5. เพ่ือให้หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และสถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

6. เ พ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานต้นแบบของเกษตรกรหรือกลุ่ มผู้ ประกอบการ 
ด้านการเกษตร 
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7. เ พ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ องค์กร
การเกษตร และองค์กรภาคเอกชน ในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือร่วมพัฒนางานวิจัย 
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย ์

9. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชด าริ นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอน นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร นิทรรศการเครือข่าย
เกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ การประชุมสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมการประกวดพืชและสัตว์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และตลาดนัด
เกษตร โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ ากว่า 100,000 คน 

 

การจัดงานในครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบัน 
หน่วยงานร่วมจัดงาน และหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งได้จัดให้มีการประกวดข้าวและไม้ดอกไม้ประดับ   ในโอกาสนี้ ดิฉันขออนุญาตเชิญผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานเข้ารับโล่ขอบคุณ จ านวน 23 หน่วยงาน และผู้ชนะการประกวดพืช เข้ารับโล่รางวัล
ชนะเลิศ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
 

ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
1. มูลนิธิโครงการหลวง   
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
6. กรมส่งเสริมการเกษตร 
7. กรมหม่อนไหม 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
9. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
10. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
11. ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ 
12. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
13. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัท Global Exhibition and Convention Service จ ากัด 
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15. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จ ากัด 
16. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
17. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
18. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
19. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 
20. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
21. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
22. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 
23. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 

  

ผู้ชนะเลิศการประกวดพืช 
1. รางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
2. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกล้วยไม้ 
3. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดบอนไซ 
4. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดไม้ประดับกระถาง 
5. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระบองเพชร 
6. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดไม้อวบน้ า 
7. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโป๊ยเซียน 
8. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสับปะรดสี 

 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรี และประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับ
คนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” และเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในงานตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  หน้า 13 

สรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที ่9 
ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 

ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 

ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน 
 

รายงานการเงิน โครงการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
1. ชื่อโครงการ :  งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ส าหรับคน รุ่นใหม่ :  

 Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 
2. สถานที่จัดงาน :  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
3. วันที่ :  7-11 พฤศจิกายน 2562 
4. รายรับ 

4.1  รายรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 3,300,868.00  
4.2  รายรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 325,000.00  
4.3  รายได้จากการจ าหน่ายพ้ืนที่ร้านค้าเกษตร 1,679,235.00  
4.4  รายได้ค่าลงทะเบียนประกวดสัตว์สวยงาม 133,700.00  
4.5  รายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 133,650.00  

ดอกเบี้ยรับ  9,951.88  
รวมรายรับทั้งสิ้น 5,582,404.88 

 
5. รายจ่าย : 

5.1  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2,333,611.78  
5.2  ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 116,758.00  
5.3  ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ 66,178.80  
5.4  ฝ่ายประชุมและเสวนา 65,163.15  
5.5  ฝ่ายสถานที่ ภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร  237,510.00  
5.6  ฝ่ายนันทนาการและบันเทิง 95,076.00  
5.7  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 454,445.00  
5.8  ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร 21,966.00  
5.9  ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน 1,256.00  
5.10  ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 107,036.09  
5.11  ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 168,675.90  
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5.12  ฝ่ายนักเรียนและนักศึกษา 92,337.00  
5.13  ฝ่ายประกวดพืช 17,870.00  
5.14  ฝ่ายประกวดสัตว์สวยงาม 518,917.43  
5.15  ฝ่ายประเมินผล 13,502.00  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 452.00  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 4,310,755.15  

คงเหลือรายรับ 1,271,649.73  
5.16  หัก เงินจัดสรรร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย 127,164.97  
6. เงินเหลือจ่ายน าส่งเป็นรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ 1,144,484.76 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้รายงาน 
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รายชื่อผู้สนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวนเงิน 

ภาครัฐ 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 500,000.00  
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 325,000.00  
3. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 100,000.00  
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 100,000.00  
5. โครงการแผนงานนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งฯ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20,000.00  

6. ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30,000.00  
7. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ 
10,000.00  

ภาคเอกชน  
8. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  300,000.00  
9. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)    200,000.00  
10. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  200,000.00  
11. Global Exhibition and Convention Service Co., Ltd. 180,000.00  
12. บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 150,000.00  
13. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด  100,000.00  
14. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ ากัด  100,000.00  
15. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด  100,000.00  
16. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  100,000.00  
17. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด  100,000.00  
18. บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด (Vice Presi-dent of East West Seed) หรือ 

บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิรช (เอส.อี.เอเชีย) จ ากัด 
 50,000.00  

19. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด  50,000.00  
20. บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากัด  50,000.00  
21. บริษัท แวร์ลูเอต จ ากัด  50,000.00  
22. บริษัท บุญชาญ วิศวกรรม จ ากัด  50,000.00  
23. บริษัท ดอยช้าง คอฟฟ่ี ออริจินอล จ ากัด  50,000.00  
24. บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด  50,000.00  
25. ไม่ประสงค์ออกนาม  50,000.00  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวนเงิน 

26. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 40,000.00  
27. บริษัท ข้าวอินทรีย์ไทย จ ากัด 40,000.00  
28. คุณเศวต ธนวนิชนาม 30,000.00  
29. บริษัท ฟรีซดราย สเตชั่น จ ากัด 30,000.00  
30. บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค จ ากัด 30,000.00  
31. บริษัท ไวเบส โกบอล จ ากัด  30,000.00  
32. บริษัท เอ็ม เอส ไซเอนติฟิค อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 25,000.00  
33. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จ ากัด 25,000.00  
34. บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 25,000.00  
35. บริษัท นิวตริ-แคล จ ากัด 20,000.00  
36. บริษัท อินเตอร์โกร จ ากัด 20,000.00  
37. บริษัท ดิ บอสโก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 20,000.00  
38. บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 20,000.00  
39. บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 20,000.00  
40. บริษัท Chor time จ ากัด 20,000.00  
41. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 20,000.00  
42. MarkRin Chocolate Co., Ltd. 20,000.00  
43. บริษัท วิสและบุตร จ ากัด 15,000.00  
44. บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 10,000.00  
45. บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ ากัด 6,000.00  
46. The_X_Station     6,000.00  
47. P&P aquarium    6,000.00  
48. โสรชา ฟาร์ม ปลาคาร์ฟ    6,000.00  
49. บริษัท กิบไทย จ ากัด    5,000.00  
50. บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ากัด    5,000.00  
51. บริษัท ซี.แอล.ฟู้ดส์ จ ากัด     5,000.00  
52. บริษัท เอส.เอ. (เชียงใหม่) จ ากัด    5,000.00  
53. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด    3,000.00  
54. บริษัท แกรนด์สยาม จ ากัด    3,000.00  
55. Fat fish    3,000.00  
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวนเงิน 

56. แม่โจ้อควาติก    3,000.00  
57. ขวัญศิริ ฟาร์ม ปลากัด    3,000.00  
58. ฟาร์มจรเข้     3,000.00  
59. e-bay     3,000.00  
60. บริษัท RRF     3,000.00  
61. บริษัท ซี พี โอ อินเตอร์เทรด จ ากัด     3,000.00  
62. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง     2,000.00  
63. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จ ากัด      77,868.00  

รวมเป็นเงินจ านวน 3,625,868.00  
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สรุปรายรับ 
ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  

1. สปอนเซอร์ 3,625,868.00  
2. ค่าลงทะเบียนประกวดสัตว์    133,700.00  
3. ค่าลงทะเบียนฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น    133,650.00  
4. ค่าบูธจ าหน่ายสินค้า ฝ่ายร้านค้าเกษตรฯ 1,679,235.00  
5. ดอกเบี้ยรับ       9,951.88  

รวมรายรับ 5,582,404.88  
 
 
 

สรุปรายจ่าย 
ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  

1. ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน       8,556.00  
2. ฝ่ายนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่      81,769.40  
3. ฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ         214.00  
4. ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร      24,717.00  
5. ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์    180,338.90  
6. ฝ่ายประชุมและเสวนาวิชาการ      65,163.15  
7. ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น    107,892.09  
8. ฝ่ายสถานที่ ภูมิทัศน์ฯ    237,510.00  
9. ฝ่ายนันทนการและบันเทิง      97,002.00  
10. ฝ่ายประชาสัมพันธ์    454,445.00  
11. ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดฯ    558,859.90  
12. ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา      92,337.00  
13. ฝ่ายประกวดพืช      17,870.00  
14. ฝ่ายประกวดสัตว์    558,881.93  
15. ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ      66,178.80  
16. ฝ่ายประเมินผล      13,502.00  
17. ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน    116,758.00  
18. ส่วนกลาง 1,628,759.98  

รวมรายจ่าย 4,310,755.15  
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ฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวง และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน  16  หน่วยงาน ดังนี้  
 

หัวข้อการน าเสนอ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ 
- โครงการอันเนื่องพระราชด าริที่ทรงพระราชทาน

ช่วยเหลือภาคการเกษตร 
- จัดแสดงพันธุ์ปทุมมานอกฤดู  และทุ่ งทิวลิป 

ร่วมกับ PTT LNG  
- งานวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้พันธุ์พระนาม 
- การพัฒนาพ้ืนที่สูงโดยการใช้องค์ความรู้โครงการ

หลวงในการขยายผลความส าเร็จสู่พ้ืนที่สูงอ่ืนๆ 
และการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงและการ
พัฒนาพื้นที่สูง 

- มูลนิธิโครงการหลวง 
- ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
- ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล 

บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

(สวพส.) 
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ระบบควบคุมอัจฉริยะ  
- โรงเรือนและ smart farm ชุด sensor  
- ชุดตรวจโรคพืช 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
 

Wonderful of Mulberry Silk and Products กรมหม่อนไหม   
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 

นวัตกรรม AIP เพ่ือวนเกษตร และ Geo-Informatics 
Solutions เพ่ือการเกษตรเชิงพื้นที่ 

ส านั ก ง าน พัฒนา เทค โน โลยี อ วก าศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA 

- มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร และผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

- ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) เคลื่อนที ่

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

- นวัตกรรมการเกษตรกับพืชบนพื้นที่สูง 
- เครื่องจักรกลเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร  
- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
- ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม 
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หัวข้อการน าเสนอ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ 
นิทรรศการมีชีวิต 
- โครงการเกษตรวิชญา  
- การพัฒนาบนพื้นที่สูง 
- อุโมงค์ผันน้ า 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

เทคโนโลยีการเพาะปลูกยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย   
- สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ 

วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
Lanna Agro – Food Innopolis  
(สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

งานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
 
การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ในด้านระบบควบคุมอัจฉริยะ มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสัมฤทธิ์การจัดนิทรรศการครั้งนี้  
ร้อยละ 100 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล
บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกันจัดตกแต่งโถงท่าแพเป็นรูปนกยูง จัดมุม
ส าหรับถ่ายรูปที่ตกแต่งด้วยดอกทิวลิป กล้วยไม้ อย่างสวยงาม ซึ่งโถงท่าแพถือเป็นจุด เด่นจุดหนึ่งที่สามารถ
ดึงดูดผู้เข้าชมงานได้เป็นจ านวนมาก  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  น าเสนอเกี่ยวกับโรงเรือนและ 
smart farm ชุด sensor โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลจ านวนมาก รวมถึงกรมหม่อนไหมท่ีจัดมุมส าหรับระบายสี
ไว้ให้ผู้สนใจร่วมท ากิจกรรมอีกด้วย 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
- การส ารวจหน่วยงานที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ควรครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพราะบางหน่วยงาน

ทราบข่าวการจัดจากหน่วยงานอื่นและมีความประสงค์ขอเข้าร่วมจัดนิทรรศการในภายหลัง 
- การรับช าระค่าบูธควรมีการออกใบเสนอราคาก่อน เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการทราบ

ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และควรรับช าระเงินก่อนการจัดงาน เนื่องจากหลายหน่วยงานต้องเตรียมการ
เบิกจ่าย  
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ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดงานให้มากกว่านี้ เพ่ือความต่อเนื่องในการจัดแสดงนิทรรศการ และแต่ละ

หน่วยงานได้จัดเตรียมการแสดงนิทรรศการที่มีค่าใช้จ่าย ควรใช้อย่างคุ้มค่า 
- ควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อจะได้มีองค์ความรู้

ที่หลากหลายมากขึ้น 
- การให้บัตรผ่านเข้า-ออกงาน ส าหรับผู้จัดงานที่เข้าไปจัดเตรียมงานก่อนเวลา ไม่ควรมีการเรียกเก็บคืน

ในภายหลัง เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เข้าไปจัดเตรียมงานในวันแรกเท่านั้น ส่วนวันจัดนิทรรศการจริง 
จะมีทีมงานอ่ืน ซึ่งเป็นคนละทีมกัน จึงไม่สามารถเรียกเก็บคืนบัตรผ่านเข้า-ออกงานได้ จึงควรจะจัดท า
ในรูปแบบบัตรที่เป็นกระดาษแข็งหรือ QR Code แจกให้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าเป็นป้ายที่มีค่าใช้จ่าย 
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บริเวณโถงท่าแพ 

การจัดงานบริเวณโถงท่าแพ ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ 
- ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
- มูลนิธิโครงการหลวง 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) 
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ซึ่งการจัดตกแต่งบริเวณโถงท่าแพได้น ากล้วยไม้มาประดับเป็นรูปนกยูง พร้อมทั้งจัดแสดงพันธุ์ปทุมมานอกฤดู 
และทุ่งทิวลิป ร่วมกับ PTT  LNG จัดมุมถ่ายรูปที่สวยงามถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้เข้าชมงานได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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บริเวณ Foyer 

 

 
 

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นไหม มีการแสดงการทอผ้า และจัดมุมส าหรับระบายสีไว้ให้ผู้สนใจร่วมท ากิจกรรม 

 

 

 
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA จัดแสดง
นวัตกรรม AIP เพ่ือวนเกษตร และ Geo-Informatics Solutions เพ่ือการเกษตรเชิงพื้นที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
โรงเรือนและ Smart Farm ชุด Sensor 
 

 
 

 
 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 
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ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 

 
 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดบูธเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับบริษัท
เครือข่าย ได้แก่ บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จ ากัด จัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายน้ า
ด้วยความชื้นดิน และ NAC Drone จัดแสดงโดรนเพื่อการเกษตร 
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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดแสดงเกี่ยวกับงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน 

 

  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในรูปของโปสเตอร์ 

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดแสดง  Lanna Agro – Food Innopolis  
(สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา) 
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กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรกับพืช
บนพื้นที่สูงในรูปแบบโปสเตอร์ และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม ร่วมจัดแสดงเครื่องจักรกลเกษตร: เครื่องคัดแยก
สีผลสตรอว์เบอร์รี โดยใช้เทคนิค Image Processing และใช้สื่อคอมพิวเตอร์และจอแอลซีดีทีวีประกอบการ
บรรยายการใช้เครื่องดังกล่าว 

 

 
 

การยาสูบแห่งประเทศไทย  โดยสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ จัดแสดงเทคโนโลยีการเพาะปลูกยาสูบ 
โรคและแมลงศัตรูยาสูบ ในรูปแบบ Backdrop และ Roll up รวมทั้งน ากล้ายาสูบมาจัดแสดง 
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ฝ่ายนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม่ 
 

โครงการ/กิจกรรม  
 

ล าดับ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ รูปแบบการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 

 
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก 
และสัตว์น้ า ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ  
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจหลัก
เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และ
ธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร 

2. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร 
3. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ฟาร์มเลี้ยงโคนมครบวงจร “ฟาร์มต้นแบบ” เทคโนโลยี 

การบริหารจัดการพันธุ์โคนมดี ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ในประเทศเขตร้อน 

4. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 
 

เครื่องจักรกลการเกษตรที่พัฒนาให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ แทรกเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าวรถด านา รถขุดเครื่องยนต์
ดีเซล รถไถเดินตามอุปกรณ์ทาง การเกษตรอ่ืนๆ อุปกรณ์
บ ารุงรักษาและคูโบต้าแม็กซ์ 

5. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค 
จ ากัด (AIS) 

IoT กับการเกษตร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
การเกษตร 

6. S.A.T.I. PLATFORM CO., LTD. Smart Agriculture Technology Innovation Platform 
การน าโดรนมาใช้เพื่อการเกษตร (precision agriculture)   

7. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส  จ ากัด เทคโนโลยีโรงเรือนขนาดใหญ่/โรงเรือน (greenhouse 
system)/ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics system)/ 
วัสดุปลูกต่างๆ 

8. บริษัท บุญชาญ สมาร์ทกรีนเฮ้าท์ 
จ ากัด 

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบน๊อคดาวน์ ยึดล๊อคส่วนต่างๆ ด้วย 
ประกับ ไร้งานเชื่อม เข้าถึงได้แม้ในพื้นที่จ ากัด เช่น ดาดฟ้า 

9. บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด 
เทคโนโลยีการปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียม / เทคโนโลยี
ปลูกพืชในโรงเรือนแบบออแกนิกส์ 

10. บริษัท สุขใจฟาร์ม จ ากัด 
11. บริษัท เอ็กเซ็นไฮโดรโพนิกส์ 

จ ากัด 
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ล าดับ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ รูปแบบการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
12. บริษัท ฟรีซดราย สเตชั่น จ ากัด 

 
เทคโนโลยีการท าแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ ซึ่งมีผลให้ผัก 
ผลไม้ หรืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีการท าแห้งเยือกแข็งแบบ
สูญญากาศแล้วจะยังคงกลิ่น รส และคุณค่าทางโภชนาการ 
ได้ใกล้เคียงอาหารหรือผลไม้สดจริงมากที่สุด และสามารถ
เก็บไว้ได้นานหลายปี 

13. บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค 
จ ากัด เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยคุณภาพ /การใช้ปุ๋ยและยาใน

การเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ 14. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด 
(มหาชน) 

15. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ /การน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับ
การพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เช่น การเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
/การพอกเมล็ดพันธุ์ 

16. บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

17. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
อุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์และเครื่องมือวิทย์ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 
 

18. บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จ ากัด 
19. 

 
บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

20. S.A.(CHIANGMAI) CO.,LTD. 
21. บริษัท เอ็ม เอส ไซเอนทิฟิค 

อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
22. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จ ากัด 
23. บริษัทดอยช้าง ออริจินอล จ ากัด 

เทคโนโลยีด้านธุรกิจพืชมูลค่าสูง กาแฟ โกโก้ และแสดง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

24. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 
25. Di BOSCO coffee specialist 
26. บริษัท อินเตอร์โกร จ ากัด 
27. Bühler (Thailand) Ltd. 
28. MarkRin Chocolate Co., Ltd. 

 
จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

- มีบริษัทร่วมแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจ จ านวน 28 บริษัท  และได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ  
เป็นอย่างดี ในการน าเสนอผลงานที่แสดงถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีรูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลาย และมีการลงทุนสูง 
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ปัญหา/อุปสรรค 

- การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ เข้าชมงานได้รับทราบ ข้อมูลการจัดนิทรรศการ (ก่อนวันงานและ 
ระหว่างงาน) มีน้อยมาก 

- พ้ืนที่การจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมฯ ไม่ต่อเนื่องกัน 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
 รายจ่าย 

 

ล าดับ รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง  
1. ขอรับการสนับสนุนเพื่อด าเนินการ 50,000 0.00 
2. ใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมบูธ (งานการเงิน)   

รวมทั้งสิ้น  0.00 
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บูธ บริษัท บุญชาญ สมาร์ทกรีนเฮ้าท์ จ ากัด 

 

 
บูธ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

    
        บูธ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)   บูธ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 

ภาพกิจกรรม 
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บูธ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด          บูธ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 
 
 

       
 

      บูธ บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด          บูธ บริษัท สุขใจฟาร์ม จ ากัด 
 
 

 
 

MarkRin Chocolate Co., Ltd. 
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      บริษัทดอยช้าง ออริจินอล จ ากัด      บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 
 
 

 
 

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
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ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร 
 

ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตร ประกอบไปด้วย 10 องค์กรหรือหน่วยงาน ดังนี้  
1. สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ 
2. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 
3. "Chiangmai Young Farmer" 
4. ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า 
5. สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 
6. กลุ่มกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา (ตั๋วกะหมี) 
7. เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
8. ภาคีเครือข่าย อ.นาน้อย จ.น่าน ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนระบบเกษตร

และพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น 
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย 

10. บริษัท Dr.Sun Grain dryer เครื่องอบ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ซึ่งฝ่ายนิทรรศการองศ์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกรได้ด าเนินกิจกรรมโดยการน าเทคโนโลยี เครื่องมือ  
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละองค์กรและเครือข่าย น ามาจัดแสดง/จ าหน่ายทั้งในรูปโปสเตอร์  
อีกท้ังยังมีการสาธิตปฏิบัติตลอดทั้ง 5 วัน  
 

โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
1. การเสวนา ในหัวข้ออนาคตตลาดสินค้า

เกษตรออนไลน์ไทย "อุ๊ยคาช้อปปิ้ง"  
(8 พ.ย.62) 

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 100 

2. การเสวนา ในหัวข้อธุรกิจเกษตร
ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(8 พ.ย.62) 

"Chiangmai Young Farmer" 100 

3. การเสวนา ในหัวข้อพืชอาหารปลอดภัย
และเครือข่ายจดุเปลี่ยนของการเกษตร
ที่ยั่งยืน (8 พ.ย.62) 

เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง และ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร/ ภาคี
เครือข่าย อ.นาน้อย จ.น่าน ภายใต้โครงการ
สนับสนุนและพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดย
ชุมชนท้องถิ่น 

100 
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โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
4. การเสวนา ในหัวข้อผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง

เพ่ือความงาม (8 พ.ย.62) 
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ 100 

5. อบรม online marketing เพ่ือ
เกษตรกรยุคใหม ่จ านวน 2 รอบ  
- รอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62  
- รอบท่ี 2 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 100 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

จุดเด่นของนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร เน้นงานด้านความร่วมมือทางด้าน
การวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังกลุ่มองค์กรและเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
ในส่วนภาคนิทรรศการได้น าเสนอหน่วยงานและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่กลุ่มและเครือข่ายมีการประยุกต์ 
ใช้ในด้านการพัฒนาเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งด้านเทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา  
องค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยในงานเกษตรภาคเหนือในปีนี้ได้มีเครือข่ายข้าร่วม 10 เครือข่าย โดยมีกิจกรรม 
highlight ดังนี้   

1) สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลกับผู้เลี้ยงผึ้งทราบถึงสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผึ้ง 
ในประเทศไทย สถานการณ์น้ าผึ้ง เกี่ยวกับมาตรฐาน น้ าผึ้งแท้ น้ าผึ้งปลอม และน้ าผึ้งที่ดี  
มีการสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้อง การเลือกใช้พันธุ์ผึ้งที่เหมาะสม มาตรฐาน GAP and GMP 
หรือทางเลือกที่ดีในการเลี้ยงผึ้ง การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพ่ือสุขภาพและความงาม 
และเวทีเสวนา “ผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อความงาม” 

2) มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวน
ตามโครงการลดการเผาบนพ้ืนที่การเกษตร 

3) และเปิดตัวเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์เพ่ือเกษตรกร www.ouikum.com  
("อุ๊ยค าช้อปปิ้ง") และเวทีเสวนา “อนาคตตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ไทย” "อุ๊ยค าช้อปปิ้ง"
และการอบรมด้านตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับเกษตร แสดง  และจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
ในโครงการฯ รับขึ้นทะเบียนสมาชิกโครงการลดการเผา 

4) Chiangmai Young Farmer  เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่น าเสนอความรู้ทั้งด้านการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรตามบริบทของตน และ
น าเสนอนิทรรศการการพัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายและการขับเคลื่อน การให้ความรู้ 
สาธิตและน าเสนอสินค้าเด่นของเครือข่าย และการเสวนา “ธุรกิจเกษตร ทางเลือก ทางรอด 
ของเกษตรกรรุ่นใหม่” 

http://www.ouikum.com/
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5) เครือข่ายเกษตรกรปลอดพิษแม่ปิง และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร น าเสนอพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษและอาหาร
ปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ “เครือข่ายเกษตร
ปลอดพิษแม่ปิง” สมาชิกเครือข่ายใน 7 อ าเภอ จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ด้านการผลิตและการสร้างพัฒนาตลาดชุมชนต้นแบบปลอดสารพิษของจังหวัด
เชียงใหม่ และเวทีเสวนา “พืชอาหารปลอดภัยกับการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน” 

6) ภาคีเครือข่ายเกษตรกร อ.นาน้อย จ.น่าน และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร การพัฒนา
งานวิจัยที่น าเอารูปแบบต้นแบบเกษตรปลอดสารพิษไปสู่การขยายผลการท างานวิจัย 
เชิงพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับอปท.และแกนน าชุมชนใน 6 ต าบล อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  
โดยน าเสนอนิทรรศการด้านทุนและศักยภาพของชุมชน องค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิต
และการพัฒนาเส้นทางอาหารของชุมชน กิจกรรมสาธิต นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน และ
เวทีเสวนา  

7) วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา อ า เภอเมือง จังหวัดล าปาง (กาแฟตั๋วกะหมี) 
เครือข่ายด้านการผลิตกาแฟ โดยมีกาแฟตั๋วกะหมีของชนเผ่ามีเอกลักษณ์พิเศษในการผลิต
และการแปรรูปกาแฟ น าเสนอเรื่องราวของกาแฟ และการสาธิตกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของจังหวัดล าปาง 

8) ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน บ้านสันตับเต่า ต าบลบ้านโฮ่ง น าเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
และการแปรรูปการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือใช้แก้ปัญหาสุขภาพ  
การนวดแผนไทย นวดตัว นวดฝ่าเท้า และและส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าสมุนไพรพ้ืนบ้าน
และเชื่อมโยงบูรณาการองค์กรเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา 

9) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน กลุ่มเกษตรกรภายใต้การสนับสนุนของสภาเกษตรกร
และนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าเสนอเทคนิคการผลิตทาง
การเกษตรที่น าไปสู่อาหารปลอดภัย และสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน การจ าหน่าย
สินค้าแปรรูป พืชผลทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรทุ่งเสือยิ้มล าพูน จ าหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43 
และกลุ่มเครือข่ายสามเกลอแม่ทา จ าหน่ายพืชผักสวนครัว กล้วยแปรรูป ข้าวแต๋น 

10) Dr. SunGrainDryer เครื่องอบข้าวโพด ข้าว ถั่ว น าเสนอเทคโนโลยีเครื่องอบข้าวโพด ข้าว 
และถั่ว นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือเกษตรกร โดย Dr. Sun ที่ราคาที่คุ้มค่าต่อ 
การลงทุน กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการอบ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

11) วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย การน าเสนอผลิตภัณฑ์
และความหลากหลายของสายพันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการบริโภคและการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ที่
หลากหลายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพของเกษตรกรในเครือข่าย  
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ 
เทคโนโลยีส าหรับวิธีการเลี้ยงผึ้งและการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐาน GAP and GMP และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
สุขภาพและความงาม 

สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ 

การสนับสนุนสินค้าเกษตรออนไลน์และตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร “อุ๊ยค าช้อปปิ้ง" เพ่ือสนับสนุนการลด
การเผาด้านการเกษตรของเกษตรกร และสร้างมูลค่าในสินค้า
การเกษตร   

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 

การรวมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของ 
CM smart farmers เป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ ใช้
ความรู้ทั้งด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตร 

Chiangmai Young Farmer 

องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และการพัฒนา
เครือข่ายต้นแบบตลาดชุมชนปลอดสารพิษ “เครือข่ายเกษตร
ปลอดพิษแม่ปิง” 

เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงร่วมกับ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

ทุนและศักยภาพ องค์ความรู้ในพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

ภาคีเครือข่ายเกษตรกร อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร 

กาแฟชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์พิเศษ และเทคนิคกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟ 

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (กาแฟตั๋วกะหมี) 

การพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือใช้
แก้ปัญหาสุขภาพ การนวดแผนไทย นวดตัว นวดฝ่าเท้า และ
และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าสมุนไพรพ้ืนบ้านและเชื่อมโยง
บูรณาการองค์กร 

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน  บ้าน- 
สันตับเต่า ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน 

เทคนิคการผลิตทางการเกษตรที่น าไปสู่อาหารปลอดภัย และ
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าแปรรูป พืชผลทางการเกษตร
ปลอดภัยของจังหวัดล าพูน 

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 

เทคโนโลยีด้านการเกษตร “เครื่องอบข้าวโพด ข้าว ถั่ว” 
น าเสนอเทคโนโลยีเครื่องอบข้าวโพด ข้าว และถ่ัว 

Dr. SunGrainDryer เครื่องอบข้าวโพด ข้าว 
ถั่ว 

การรวบรวมพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุ์ไผ่ และเทคนิค
ในการผลิตและการแปรรูปไผ่ 

วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัด
เชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย 
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ความภาคภูมิใจ   
- การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้ง 10 กลุ่มในจัดแสดงและน าเสนอผลงานและ

นิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ  
- การเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าร่วมและหน่วยงาน

ร่วมอ่ืนๆ  
- เวทีเสวนากลางและการอบรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน และเกษตรกร ได้ มี

โอกาสเข้าร่วมและขยายองค์ความรู้จากการปฏิบัติ  
- การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษาน้อย 
- เวทีเสวนากลาง มีผู้เข้าร่วมรับฟังน้อย 
- ช่วงเวลาการน าเสนอในเวทีเสวนา มีการใช้เสียงจากเวทีบริเวณข้างเคียง ท าให้รบกวนเวทีการเสวนา 
- ผู้เข้าร่วมชมงาน หาโซนจัดนิทรรศการไม่พบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
- จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
- ขอความร่วมมือหน่วยงานบริเวณใกล้เคียงและแจ้งโปรแกรมหน่วยงานบริเวณภายในการจัดงานร่วม  

เพ่ือจัดการด้านการใช้เครื่องเสียง ที่จะส่งผลกระทบ 
- เพ่ิมจุดและให้ข้อมูลผังบริเวณงานและเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
งบประมาณในการด าเนินงานของฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตร ได้รับการ

สนับสนุนจากทางคณะเกษตรศาสตร์ คือ บูธขนาด 3 x 2 เมตร จ านวน 14 บูธ (23,100 บาท) 
หมายเหตุ: ไม่มีการเพ่ิมเติมอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากบูธมาตรฐาน (ตามที่ Organizer เสนอ) 
 

 รายรับ (ถ้ามี) 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
1. 
 

หน่วยงานบริจาค: มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และบริษัท Dr.Sun 
Grain dryer เครื่องอบ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง โดย ดร.ตะวัน  ห่างสูงเนิน 40,000  

รวมทั้งสิ้น 40,000 
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 รายจ่าย 
ล าดับ รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง  

1. ค่าบูธ  40,000 23,100* 
2. ค่าโปสเตอร์และค่าจัดท า 30,000 – 

รวมทั้งสิ้น  23,100  
 

 * ค่าใช้จ่ายที่คณะค่าใช้จ่ายจากทางคณะเกษตรศาสตร์ คือ บูธขนาด 3 x 2 เมตร จ านวน 14 บูธ  
** แต่ละหน่วยงานด าเนินการค่าใช้จ่ายเอง 

 
 
 
 

 
 

การเสวนา ในหัวข้ออนาคตตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ไทย "อุ๊ยคาช้อปปิ้ง" (8 พ.ย.62) 

 

 
 

การเสวนา ในหัวข้อธุรกิจเกษตรทางเลือก ทางรอด การเสวนา ในหัวข้อพืชอาหารปลอดภัยและเครือข่าย 
   ของเกษตรกรรุ่นใหม ่(8 พ.ย.62)   จุดเปลี่ยนของการเกษตรที่ยั่งยืน (8 พ.ย.62) 

ภาพกิจกรรม 
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      บูธนิทรรศการของ สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน       บูธนิทรรศการของ กลุ่มกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา  
       (ตั๋วกะหมี) 
 

 
 

     บูธนิทรรศการของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม       บูธนิทรรศการของ "Chiangmai Young Farmer" 
     (ประเทศไทย) 

 

 
 

บูธนิทรรศการของ สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์        บูธนิทรรศการของ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน  
บ้านสันตับเต่า 
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  บูธนิทรรศการของเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง   บูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย อ.นาน้อย จ.น่าน 
  และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน 
  ระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น 
 
 

 
 

บูธนิทรรศการของ บริษัท Dr.Sun Grain dryer เครื่องอบ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
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ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
นิทรรศการแสดงผลงาน
นวัตกรรมทางด้านเกษตรของ
คณะเกษตรศาสตร์และ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ 

1. น้ านมและผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง 
 โดย ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ า 
2. Green & Clean Coffee 
 โดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
3. นิทรรศการข้าวและประกวดข้าวพื้นเมือง 
 โดย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ไทย 
 โดย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
5. สรรค์สร้างพันธุ์ใหม่ ดอกไม้ไทยสู่สากล 
 โดย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
6. การผลิตดอกหอมนอกฤดู และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 โดย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
7. การผลิตไหลสตอรว์เบอร์รีปลอดโรค 
 โดย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
8. แมลงอุตสาหกรรม 
 โดย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
9. หุ่นยนต์เก็บมะม่วง: Smart Agriculture Robot 
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดแมลงและ

ไข่แมลง   โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
11. เครื่องลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยี

พลาสมา โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
12. การตรวจสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิต

เกษตรแบบไม่ท าลาย ด้วยเทคนิค NIRS 
 โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

100 
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โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
นิทรรศการแสดงผลงาน
นวัตกรรมทางด้านเกษตรของ
คณะเกษตรศาสตร์และ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ 

13. นวัตกรมการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ  
 โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
14. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้สารเคมีด้วยคลื่น

ความถี่วิทยุ (Radio Frequency) 
โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

15. Biofloc Technology 
โดย ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ า 

16. คลินิกเกษตร 
โดย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช “ 

100 

 
จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

ได้แสดงนวัตกรรมทางด้านเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูท เป็นการแสงดผลงานของคณาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ และได้ข้อมูลทางนวัตกรรม
ทางด้านเกษตรแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

ระยะเวลาในการเตรียมงานไม่เป็นไปตามแผน อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องแผนหรือระยะเวลา  
ในการจัดเตรียมงาน 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายจ่าย 
ล าดับ รายการ รายจ่ายจริง 

1. นายจรัญ จันทึก 1,800.00 
2. นางสาวปริชาติ ช่างสัก 1,500.00 
3. นายปฏิภาน หน่อแก้ว 1,500.00 
4. วัสดุร้านหลังมอเครื่องครัว 3,042.00 
5. พลาสติกใสร้านอ๊ึงเป๋งเฮง 560.00 
6. ขาแขวนทีวีร้านอมร 700.00 
7. สปอต์ไลท์ร้านอมร 1,495.00 
8. ไม้ดอกร้านสดใสพันธุ์ไม้ 4,000.00 
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ล าดับ รายการ รายจ่ายจริง 
9. ต้นมะม่วงร้านไม้ไทย 2,400.00 
10. ไวนิลร้านซีซีปริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์ 78,000.00 
11. นางสาวพัชรี วิถี 3,325.00 
12. นายสมบูรณ์ อภัยรัตน์ 1,600.00 
13. วัสดุส านักงานร้านเกรซสเตชั่นนารี่ฯ 275.00 
14. วัสดุส านักงานร้านชุมภูศรี 3,600.00 
15. ตู้กระจกร้านกระจกไทยวิวัฒน์ 2,800.00 
16. ฟิวเจอร์บอร์ดร้านหลังมอเครื่องครัว 510.00 
17. ถุงมือร้านทองนพเก้า 280.00 
18. วัสดุร้านศุภลักษณ์พาณิชย์ 750.00 
19. ถุงร้านสกายนานาภัณฑ์ 85.00 
20. ร้าน ก.เกษตร 980.00 
21. ร้านสมหวังการเกษตร 790.00 
22. ร้านสมหวังการเกษตร 455.00 
23. ร้านสมหวังการเกษตร 210.00 
24. เมล็ดผักร้านอ๊ึงเป๋งเฮง 195.00 
25. วัสดุใช้สอยร้านสกายนานาภัณฑ์ 2,855.00 
26. เมล็ดผักร้านอ๊ึงเป๋งเฮง 165.00 
27. สมุนไพรร้านโยธินพันธุ์ไม้ 540.00 
28. ถุงพลาสติกร้านอ๊ึงเป๋งเฮง 2,535.00 
29. ดินปลูก 660.00 
30. หลังมอเครื่องครัว 100.00 
31. ร้านสมหวังการเกษตร 1,250.00 
32. นางสาวธิติมา ยะใจ 9,000.00 
33. โปสเตอร์เจริญปริ้นเอ็กซ์เพรส 1,650.00 
34. กาแฟ 1,500.00 
35. อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด 1,790.50 
36. อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด 1,265.00 
37. ที่คนกาแฟร้านฮิลล์คอฟฟ์ 130.00 
38. อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด 1,203.00 
39. ร้านลิขิตศิลป์ 286.00 
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ล าดับ รายการ รายจ่ายจริง 
40. นมร้านเชียงใหม่เฟรสมิลค์ 4,000.00 
41. นางสุรัสวดี กิจบุญชู 3,000.00 
42. นางสาวบัวเงิน ปุ๊ดเดือน 500.00 
43. วัสดุการเกษตรร้านโครงการหลวง 285.00 
44. วัสดุการเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 686.25 
45. วัสดุการเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 129.00 
46. วัสดุการเกษตรร้านศิริวงศ์พานิช 721.00 
47. ผลิตภัณฑ์การเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 358.75 
48. ผลิตภัณฑ์การเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 450.00 
49. ส้มเขียวหวานร้านส้มเก็จ-กิ๊บ 760.00 
50. ใบรับรองแทนใบส าคัญรับบเงิน 110.00 
51. วัสดุส านักงานร้าน GoodScutting 8,000.00 
52. วัสดุการเกษตรร้านสวนน้องเดียร์ไม้ประดับ 4,000.00 
53. นายโนเย่ ชี่จี ่ 4,500.00 
54. นางสาวขวัญชนก หมุดสัก 1,500.00 
55. สยามแพค 660.00 
56. ห้างการาจี 128.40 
57. วัสดุการเกษตรร้านหยกอินเตอร์เทรด 150.00 
58. เจริญปริ้นท์เอ็กเพรส 400.00 
59. หลังมอเครื่องครัว 220.00 
60. วัสดุการเกษตรอ๊ึงเป๋งเฮง 800.00 
61. หลังมอเครื่องครัว 85.00 
62. เชียงใหม่ไดเร็คท์ 55.00 
63. ร้านกอบแก้ว พาณิชย์ 156.00 
64. ศรีวงเครื่องหวาย 240.00 
65. ทองหนึ่ง 1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 168,675.90  
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การเตรียมงาน 

ภาพกิจกรรม 
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ด้านหน้าของนิทรรศการ 
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บูทกล้วยไม้ 
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บูทปทุมมา              บูทแมลง 
 
 

 
 

บูทโคนม 
 
 

 
 

บูทหุ่นยนต์มะม่วง 
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ฝ่ายประชุมและเสวนาวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
1. นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า :  

Crazy Innovation for Smart Life 
คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป 

103 

2. โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ : Black 
Gold /King of Nuts/ Food of God : 
Precious Chances for the Three 
Species in Northern Thailand 

คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป 

73 

3. โอกาสของกัญชาในอนาคต : Next Step 
of Cannabis 

คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป 

188 

4. มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และ
กระท่อม 

คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป 

175 

 
 

กิจกรรมบนเวทกีลางและหอ้งประชุมต่างๆ ทีไ่ดร้ับมอบหมายเพ่ิมเติม 
 

เวทีกลาง 
วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา ผู้รับผิดชอบ 

7 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น. น าเสนอโครงการของนักเรียน/นักศึกษา + 
ประกวดนวัตกรรม 10 ทีม 

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

 12.00 - 12.15 น. เทคโนโลยโีรงเรือนในปัจจบุันจากประเทศจีน  
(Sangreen International Agriculture Technology) 

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จ ากัด 
(รศ.ดร.จิราพร-ประสานงาน) 

 12.15 - 13.00 น. พิธีมอบรางวัล SMART AGGIE CAMP 2019 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/
นักศึกษา 

 13.00 - 14.00 น. พัก  
 14.00 - 14.15 น. เปิดวิดีโอแนะน าคณะเกษตรศาสตร์  
 14.15 - 15.15 น. ดนตรีพื้นเมือง ฝ่ายนนัทนาการและการ

แสดง  15.15 - 16.00 น. การแสดงพื้นเมือง 
 16.00 - 18.00 น. พิธีเปิดงานมอบรางวลัประกวดพืช  
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วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา ผู้รับผิดชอบ 
8 พ.ย. 62 09.30 - 12.00 น. “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า : Crazy 

Innovation for Smart Life 
- การสนับสนนุเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร 
-  การตรวจสอบคุณภาพดนิและน้ า 
- Plant Factory 
- เทคนิคการปลูกพืชแบบ Aeroponic 

1)  คุณอราคิน  รักษ์จิตตาโภค  
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  
2)  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3)  คุณกฤษณะ ธรรมวิมล   

(Wangree Health Factory Co., Ltd.) Plant Factory 
4)  ดร.อรทัย วงค์เมธา  
 กรมวิชาการเกษตร 

ผู้ด าเนินรายการ : อ.ดร.วัชรพงษ์ นรพัลลภ 

ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ 
 

 12.00 - 13.00 น. นวัตกรรมเสริมความเฮงเกษตรกร ด้วยแอปพลิเคชั่น 
ยอดฮวงจุ้ย 

ซินแส  
อ.พรภพ ปองทอง 

 13.00 - 14.00 น. “PR non degree” คุณพัชนี สวุรรณวิศลกิจ 
 14.00 - 14.30 น. - เทคโนโลยีเครื่องคักแยกผลไมอั้จฉริยะ จากประเทศ

ฮอลแลนด์ (Greefa) 
-  เทคโนโลยีการบรรจุพืชผัก ผลไม้อัจฉริยะจาก

ประเทศสงิคโปร์ (Debest Technology Sdn bhd.) 
-  Vertical garden indoor farming (Upgrown 

Farming Co.) 

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส 
จ ากัด 
 

 15.00 - 15.30 น. อนาคตตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ไทย “อุ๊ยค าช้อปปิ้ง” 
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 

มูลนิธิเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(ประเทศไทย) 

 15.30 - 16.00 น. ธุรกิจเกษตร ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรรุ่นใหม่  
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 

Chiang Mai Young 
Farmer 

 16.00 - 16.30 น. พืชอาหารปลอดภัยกับการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน 
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 

เครือข่ายเกษตรกร
แม่ปิง/เครือข่ายน่าน 

 16.30 - 17.00 น. ผึ้งและผลิตภัณฑผ์ึ้งเพื่อความงาม  
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 

สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและ
ผลิตภัณฑ ์

 17.00 - 20.00 น. ร าวงย้อนยุค ฝ่ายนนัทนาการและ
บันเทิง 
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วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา ผู้รับผิดชอบ 
9 พ.ย. 62 09.30 - 11.30 น. “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ : Black Gold / 

King of Nuts/ Food of God: Precious Chances 
for the Three Species in Northern Thailand ” 
-  เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยนืของกลุ่มเกษตรกร 

อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟอะราบิกา 
-  เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยนืของกลุ่มเกษตรกร 

อุตสาหกรรมและธุรกิจโกโก้ 
-  เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยนืของกลุ่มเกษตรกร 

อุตสาหกรรมและธุรกิจมะคาเดเมีย 
1)  คุณพิษณุชัย  แก้วพิชยั   
 บจก.ดอยช้างออริจินอล  
2)  รศ.ดร.สัณห ์ ละอองศรี   
 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
3)  คุณพิจิตร  ศรีปินตา   
 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่

ผู้ด าเนินรายการ:  คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 

ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ 

 11.30 - 13.00 น. “โอกาสของกัญชาในอนาคต : Next Step of 
Cannabis” 
- การปลูกและการผลิต Cannabis 
- การใช้ประโยชนท์างการแพทย์แผนไทยและปัจจบุัน 
- ทิศทางการวิจัยทางกัญชากบัคณะเกษตร 
- ปปส. : กฏหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ผลิตและผู้บริโภค 

1)  ดร.สริตา  ปิ่นมณี   
 สถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ที่สงู (องค์การมหาชน) 

(สวพส.) 
2)  นพ.สมนึก  ศิริพานทอง  
 โรงพยาบาลรามาธบิด ี
3)  รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์  
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
4)  พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร  
 ผกก.2 บก.ปส.3  
 กองบังคับการสกัดกั้นการล าเลยีงยาเสพติด 

ผู้ด าเนินรายการ:  อ.ดร.ธนะชยั พันธ์เกษมสุข 

ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ 
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วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา ผู้รับผิดชอบ 
9 พ.ย. 62 13.00 - 15.00 น. “เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ” 

1. คุณชยันต์ เนรัญชร รุ่น 10 
2. ผศ.พาวิน มะโนชยั  
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
ผู้ด าเนินรายการ: 
1)  คุณศิวัจน ์วิมลนพลักษณ ์ รุ่น 33 
2)  คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์  รุ่น 18 

ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า 

 15.30 - 17.30 น. “การผลิตผักส่งห้าง ท าอย่างไร?” 
1.  คุณชินวัตร  ตาไคร้ - รุ่น 47  

 นาย ก.ฟาร์ม 
2.  คุณธีระพงศ์  ทาหลา้ - รุ่น 42  

 พงศ์ ผักดอยโอเค 
3. คุณอรวรรณ  ทิพยวงษ์ - รุ่น 30  
  นอร์ท ออร์แกนิคไทย 
ผู้ด าเนินรายการ: 
1)  คุณอดิศร  ไตรสนิสมบูรณ ์- รุ่น 18  
2)  คุณประภัสสรา  บรรดิษฐ - รุ่น 20  

ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า 

 17.30 - 18.00 น. การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับตู้พรรณไม้น้ า ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า 

 18.00 - 19.00 น. การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหมอสี ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า 

10 พ.ย. 62 09.15 - 11.00 น. - เทคโนโลยีระบบน้ า จากประเทศอิตาลี (Irrite Spa.) 
- ระบบควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน

อัจฉริยะ (Evergrow) 
- เทคโนโลยี Horti culture in Asia (Agri Solutions 

Asia Co., Ltd) 

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส 
จ ากัด 
(รศ.ดร.จิราพร - 
ประสานงาน) 

 11.00 - 12.00 น. เสวนา “นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการเกษตรแผนใหม่” บริษัท วิสและบุตร  
(ประสานงาน คุณเปิ้ล) 
090-2624289 

 12.00 - 13.00 น. เลือกต าแหน่งตั้งระบบน้ าเสริมความเฮง ด้วยสมาร์ทโฟน ซินแส อ.พรภพ ปองทอง 
ดูแลโดย live eye 
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วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา ผู้รับผิดชอบ 
10 พ.ย. 62 13.00 - 18.00 น. - การจัดเตรียมสถานที ่

- พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลปลากัด ปลาหมอสี 
ปลาหางนกยูง พันธุไ์ม้น้ า (Best in show) 

-  การมอบรางวัลการประกวดปลากัด ปลาหมอสี  
ปลาหางนกยูง พันธุไ์ม้น้ า งูสวยงาม 
จ านวน 200 รางวัล 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า 
 
 
 

 18.00 - 20.00 น.   

11 พ.ย. 62 09.30 - 11.00 น. วิดีโอภาพกิจกรรมตลอดงาน  
 11.00 - 12.00 น. การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลากัด ภาควิชาสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า 
 12.00 - 13.00 น. ตั้งตู้ปลาต าแหนง่ใดกระตุ้นโชคลาภ ด้วยแอปพลิเคชั่น 

ยอดฮวงจุ้ย 
ซินแส อ.พรภพ ปองทอง 

 13.00 - 17.00 น.   
 17.00 - 18.00 น. การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหางนกยูง ภาควิชาสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า 
 18.00 - 19.00 น.   
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ห้องประชุมลีลาวด ี
วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา หมายเหตุ 

7 พ.ย. 62 
 

09.15 - 10.00 น. Kubota หัวข้อการเสวนา 
เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)  
บรรยายพิเศษ : นโยบายผลักดนัและ
สนับสนนุ 

Classroom เก้าอ้ี 200 ที่นั่ง  
Theatre เก้าอ้ี 250 ที่นั่ง 
- พิธีเปิดและบรรยาย เวทีโล่งๆ 
ใช้โพเดียม  
* จัดชุดโซฟา 5 ที่ (กรมการข้าว/   
     มช./ธกส./คูโบต้า/MC) 
  มีป้ายโลโก้และโนต๊บุ๊กมาเอง 

10.00 - 12.00 น. "เกษตรปลอดการเผาในพืน้ทีภ่าคเหนือ" 
(Zero Burn) 

 14.00 - 17.00 น. เสวนา Cage Free System   
by Mr. Doug Doty / CHORE TIME  
ด าเนินการโดย: ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ า ร่วมกับบริษัท CHORE TIME 

โต๊ะคลุมผา้ 1 ตัว 
เก้าอ้ี 1 ตัว  
 
 

8 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น. โครงการจัดงานสัมมนา 2019 Royal 
Project Foundation and Taiwan 
ICDF Symposium : Technical 
Cooperation on Integrated Crop 
Management in Royal Project 
Area  
โดย มูลนธิิโครงการหลวง 

Classroom เก้าอ้ี 200 ที่นั่ง  
* จัดชุดโซฟา 4 ที่ ใชโ้พเดียม 
  โตะ๊คลมุผา้ลง MOU 1 ตัว บนเวที 
  เก้าอ้ีคลุมผ้า 2 ตัว บนเวท ี

 13.00 - 17.00 น. 

9 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น. การแสดงความก้าวหน้าและ 
ความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นย า 
(สกสว.) 

1. Classroom เก้าอ้ี 200 ที่นั่ง  
2. จัดโต๊ะนั่งส าหรับวิทยากร แถว

หน้า  
3. ใช้โพเดียม 
4. โต๊ะลงทะเบียน 
5. โต๊ะวิทยากรส าหรับบรรยายบนเวที 

1 ตัว (วิทยากรขึ้นพูดทลีะ 1 ท่าน)  
6. เคร่ืองฉาย LCD + จอ  
7. พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ หลังห้อง

ประชุม 
8. พื้นที่จัดอาหารวา่ง หลังห้องประชุม 

จุดทิ้งขยะ 
9. ไม่ใช้โซฟา 
10. เตรียมห้องอาหารกลางวัน 200 

ที่นั่ง   

 13.00 - 17.00 น. 
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วันที่ ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา หมายเหตุ 
10 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น. การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

คุณภาพในภาคเหนือ 
(รศ.ดร.จิราพร)  
ดูแลโดย ฝา่ยฝึกอบรมวชิาชีพ  
จัดที่นั่งแบบ classroom 200 ที่นั่ง 
เก้าอ้ีโซฟาบนเวที 10 ที ่โต๊ะเข้าชุด
โซฟา 2 โตะ๊ 

 13.00 - 17.00 น. เสวนา “แนวทางการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
เชิงพาณชิย์” 

11 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น.   
 13.00 - 15.00 น. มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กญัชง 

และกระท่อม 
โดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ  
 (อธิบดี กรมอัยการสูงสุด) 
 ดร.อภิวิชญ์  วรรณะ 

ผู้ด าเนินรายการ : 
 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ ์
ผู้เข้าร่วม 300 คน 
จัด Backdrop หลังเวที 
จัดที่นั่งแบบ classroom 300 ที่นั่ง 
เก้าอ้ีโซฟาบนเวที 3 ที ่โต๊ะเข้าชุด
โซฟา 1 โตะ๊ 
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วันที่/ช่วงเวลา หัวข้อประชุมและเสวนา 
วันที ่ ช่วงเวลา ห้องประชุม A1 ห้องประชุม A2 ห้องประชุม A3 ห้องประชุม A4 

วันพฤหัสบดี 7 พ.ย. 2562 09.15 - 12.00 น. การท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม ้
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ) 

(เวลา 09.00-12.00 น.) 
“การใช้เครื่องมือออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับธุรกจิเกษตร
อาหารมลูค่าสูง” โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม 

Business Matching 
ต่างประเทศ  

(AGRI-INNO ASIA 
2019) 

 13.00 - 16.00 น. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน 
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

ประกวด+แสดงผลงาน 
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ) 

(เวลา 13.00-14.00 น.)  
“นมหน้าฟาร์ม ตา้นภัยคุกคาม FTA” 
โดย ผู้แทนโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา 
(เวลา 14.00-15.00 น.) 
“คุยเรื่องไข่...กินอย่างไร จึงปลอดภัย” 
โดย กรมปศุสตัว ์
(เวลา 15.00-16.00 น.) 
“เนื้อโคไทย ไม่แพ้เนื้อโคชาติใดในโลก” 
โดย คณุนเรศ รัศมีจัทร์ ประธานเครือข่าย
โคเนื้อล้านนา 

วันศุกร์ 8 พ.ย. 2562 09.15 - 12.00 น. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินลา้น 
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

(เวลา 9.00-16.00 น.) 
ประกวดจดัสวนถาดแห้ง 
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ) 

 
 
 
 

แมลงทหารเสือ อนาคตใหม ่
เพื่อคนรุ่นใหม่ (รศ.ดร.จริาพร  กลุสาริน) 

Business Matching 
ต่างประเทศ  

(AGRI-INNO ASIA 
2019) 

 13.00 - 14.00 น. The Future of Horticultural Crop Production 
and Quality with Dutch Innovation by Menno 

Keppel, CEO, Agri Solutions Asia  

(เวลา 13.00-16.00 น.) 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ) 

 14.00 - 15.00 น. One Health in Agriculture  
โดย ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉรยิา ไศละสตู 

 15.00 - 16.00 น. Horticulture Innovation and Global 
Trend  โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษ ี

   

ห้องประชุม A1-A4 
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วันที ่ ช่วงเวลา ห้องประชุม A1 ห้องประชุม A2 ห้องประชุม A3 ห้องประชุม A4 
วันศุกร์ 8 พ.ย. 2562 16.30 - 17.30 น. อบรมการน าเข้าข้อมูล ระบบ AgTrace  

โดย ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์ 
   

วันเสาร์ 9 พ.ย. 2562 09.15 - 12.00 น. การจัดสวนบ้านรม่รื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอก
อากาศ 
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

   

 13.00-17.00 น. การจัดสวนบ้านรม่รื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอก
อากาศ (ต่อ) 
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

อบรม “online marketing  
เพื่อเกษตรกรยุคใหม”่ มูลนิธิเกษตร
รักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)  
(ผศ.ดร.บุศรา  ลิม้นิรันดร์กลุ) 

  

 17.00-18.00 น.  อบรมการน าเข้าข้อมูล ระบบ AgTrace  
โดย  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

  

วันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2562 09.15-12.00 น. การออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพือ่การเกษตรในสวน  
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

   

 13.00-17.00 น. การออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพื่อการเกษตรใน
สวน (ต่อ)  
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

อบรม “Online Marketing เพื่อ
เกษตรกรยุคใหม”่  
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ประเทศไทย)  
(ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ) 

  

วันจันทร์ 11 พ.ย. 2562 09.15-12.00 น. การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพ  
ท าเองอย่างง่าย 
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น) 

ปศุสัตวไ์ทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(บัณฑิตศึกษาภาควิชาสตัวศาสตรแ์ละ
สัตว์น้ า) 

 (9.00-16.00 น.) 
ชันโรงแมลง

อุตสาหกรรมใหม่สร้าง
รายได้ยุค 4.0  
(รศ.ดร.จิราพร) 

 13.00-17.00 น.    
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จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
- สถานที่มีความเหมาะสม และสามารถรองรับผู้สนใจได้เป็นจ านวนมาก 
- ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ 
- กรรมการในฝ่ายมีความสามัคคีและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างดี 
- ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานสะดวกและเป็นไปได้ด้วยดี 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
- มีผู้เข้าร่วมฟังจ านวนน้อย 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนการจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สนใจได้  

รับทราบมากยิ่งข้ึน 
- ศูนย์ประชุมมีเงื่อนไขการใช้พื้นท่ีที่เข้มงวด  
- ไม่มีพิธีกรด าเนินรายการบนเวทีกลาง เนื่องจากไม่ได้มีการคุยรายละเอียดอย่างชัดเชนเรื่องหน้าที่

ดังกล่าว จึงท าให้การด าเนินการบางช่วงเวลาติดขัด 
- มีงานที่ไม่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งแต่งตั้ง ท าให้เกิดความสับสนใจการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การที่ฝ่ายต้อง

รับผิดชอบในการประเมินกิจกรรมย่อยเอง และสรุปผลเอง/ มีกิจกรรมเพ่ิมนอกเหนือจากที่สรุป 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลเวทีกลาง จึงท าให้เกิดความขัดข้องในหลายส่วน เช่น การดูแลเครื่อง

เสียง ล าดับเวลา การบริการน้ าดื่ม การดูแลภาพรวมของเวทีกลาง 
- มีเสียงรบกวนจากพ้ืนที่รอบข้างซึ่งอยู่ในความดูแลของ ธกส. 

 

ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้มีการจัดท าแผน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนตั้งแต่แรก 
- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดูแลเวทีกลางโดยเฉพาะ  
- เห็นควรมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพิธีกรเพ่ือประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เวทีกลางว่างลง ท าหน้าที่

ช่วยประชาสัมพันธ์งาน ในส่วนของกิจกรรมในภาพรวม บริษัท/ ร้านค้าต่างๆ ที่เข้ามาร่วมแสดง
นิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงวิชาการ และด าเนินกิจกรรมบนเวที เพ่ือสร้างสีสันให้กับ 
เวทีกลาง เช่น การเชิญบริษัทต่างๆ ขึ้นเวที เพ่ือถาม-ตอบ และแลกของรางวัล 

 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง  

1  เงินทดรองจ่าย 160,000.00   
2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของฝ่าย (รายละเอียดส่งการเงิน)   65,163.15 

น าส่งเงินคืน  94,836.85  
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เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า : Crazy Innovation for Smart Life” 

- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร โดย คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค 
- การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า โดย ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
- Plant Factory โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล (Wangree Health Factory Co., Ltd.) Plant Factory  
- เทคนิคการปลูกพืชแบบ Aero phonic โดย ดร.อรทัย วงค์เมธา กรมวิชาการเกษตร 

ด าเนินรายการโดย:  อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ นรพัลลภ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

 
 

เสวนาเรื่อง “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ : Black Gold /King of Nuts/ Food of God : Precious 
Chances for the Three Species in Northern Thailand” 

- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟอะราบิกา  
โดย คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย บจก.ดอยช้างออริจินอล 

- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรมและธุรกิจโกโก้  
 โดย รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรมและธุรกิจมะคาเดเมีย 
 โดย คุณ พิจิตร ศรีปินตา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่   

ด าเนินรายการโดย:  คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

  

ภาพกิจกรรม 
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เสวนาเรื่อง “โอกาสของกัญชาในอนาคต: Next Step of Cannabis” 
- การปลูกและการผลิต Cannabis โดย ดร.สริตา ปิ่นมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
- การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและปัจจุบัน โดย นพ.สมนึก ศิริพานทอง  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทิศทางการวิจัยทางกัญชากับคณะเกษตร โดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
- ปปส. : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผกก.2 บก.ปส.3 

กองบังคับการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติด  
ด าเนินรายการโดย: อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

 
 
 
 
เสวนาเรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม” 
โดย ดร.ชนิญญา ชัยสวุรรณ (อดีตอธิบดี กรมอัยการสูงสุด) และ ดร.อภิวิชญ์  วรรณะ  
ด าเนินรายการโดย:  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. 
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ  
เรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า” 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่” 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 

 
สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพ่ือชีวิตที่เหนือกว่า” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
เสวนาทั้งหมด จ านวน 103 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 103 คน) 
ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
พนักงานองค์กรเอกชน 
ค้าขาย/นักธุรกิจ 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

19 
4 
2 
9 
67 
2 

18.45 
3.88 
1.94 
8.74 
65.05 
1.94 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05 รองลงมา ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 
เกษตรกร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 พนักงานองค์กรเอกชน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 และ
ค้าขาย/นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป จ านวนเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.64  

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(N  = 81 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
36 
45 

 
44.44 
55.56 
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อาย ุ
          น้อยกว่า 20 ปี 
          21 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
          อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
อาชีพ 
          ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          พนักงานองค์กรเอกชน 
          ค้าขาย/นักธุรกิจ 
          รับจ้าง 
          เกษตรกร 
          พนักงานบริการ 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          อ่ืนๆ 

 
11 
50 
8 
5 
7 
 
2 
2 
- 

62 
10 
5 
 

12 
- 
2 
1 
- 
7 
- 

58 
1 

 
13.58 
61.73 
9.88 
6.17 
8.64 

 
2.47 
2.47 
0.00 
76.54 
12.35 
6.17 

 
14.81 
0.00 
2.47 
1.23 
0.00 
8.64 
0.00 
71.60 
1.23 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 ระดับการศึกษา
ปริญาตรี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 58 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.60 
เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

(ความหมาย) 
มากที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง 
 
2. ความเหมาะสมของสถานที ่
 
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา 
 
4. การได้รับความอ านวยความสะดวก

ในการเข้าร่วม 
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 
 
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์

ที่ใช้ 
7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากท่ีมี

อยู่เดิม 
8. ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ส า ม า ร ถน า ไ ป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

40 
(49.38) 

46 
(56.79) 

31 
(38.27) 

35 
(43.21) 

52 
(64.20) 

42 
(51.85) 

44 
(54.32) 

37 
(45.68) 

36 
(44.44) 

29 
(35.80) 

38 
(46.91) 

35 
(43.21) 

26 
(32.10) 

31 
(38.27) 

32 
(39.51) 

33 
(40.74) 

5 
(6.17) 

5 
(6.17) 

9 
(11.11) 

9 
(11.11) 

3 
(3.70) 

8 
 (9.88) 

3 
(3.70) 

9 
(11.11) 

0 
(0.00) 

1 
(1.23) 

3 
(3.70) 

2 
(2.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(2.47) 

2 
(2.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

4.43 
(มากท่ีสุด) 

4.48 
(มากท่ีสุด) 

4.20 
(มากท่ีสุด) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มากท่ีสุด) 

4.30 
(มากท่ีสุด) 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา  

ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) ความเหมาะสมของสถานที่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) 
การได้รับความอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27)  ความรู้ ความสามารถ
ของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) การได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) และความรู้  
ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) 
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ตารางท่ี 4  ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 103 คน) 
ร้อยละ 

คุ้มค่า 
ไม่คุ้มค่า 
ไม่สามารถประเมินได ้

78 
1 
2 

96.30 
1.23 
2.47 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จ านวน 78 คน  

คิดเป็นร้อยละ 96.30 รองลงมาไม่สามารถประเมินได้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 และไม่คุ้มค่า จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 

 
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ* 

- Plant Factory  
- การปลูกผักระบบ Aeropronic  
- การท าเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ 
- นวัตกรรมที่เก่ียวกับเกษตร 
- เกษตรแม่นย า 
- มุมมองด้านนวัตกรรมในอนาคต 
- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร 
- ระบบของ AIS  
- การเป็น smart aggie 
- Vertical framing 
- Urban farm 
- ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 
- การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน 
- การปลูกพืชระบบรากแขวน 
- สิ่งแวดล้อม 
- ระบบมาตรฐานที่เกียวกับการเกษตร 
- ผลิตล าไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ 
- นวัตกรรมสร้างอาชีพ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมและเสวนา* 
- เสียงรอบข้างรบกวนในการบรรยาย (5 คน) 
- สถานที่หายาก ไม่มีป้ายบอกให้ชัดเจน 
- การเดินทางมาเข้าร่วม 
- ฝนตก 
- เวลาบรรยายนานเกินไป 
- การเริ่มเสวนามีความล่าช้าเป็นอย่างมาก 
- ไม่ค่อยมีเวลา 
- ชุมชนไม่ได้ความรู้ 

 
ข้อเสนอแนะ* 

- ควรมีแผ่นพับหรือเอกสารประกอบ 
- ควรเจาะข้อมูลแต่ละเรื่องมากกว่านี้ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
- ควรมีพื้นที่ในการจดบันทึก 
- ควรมีกิจกรรมแจกของ 
- ควรมีอาหารว่างแจก 
- ไม่ควรเน้นขายของมากเกินไป 
- ให้องค์ความรู้ให้มาก 

 
หมายเหตุ:  เรียงจากค าตอบที่ซ้ ามากท่ีสุด 
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ  
เรื่อง “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ” 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่” 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 
 

สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 
ฟังเสวนาทั้งหมด จ านวน 73 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5  อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 73 คน) 
ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานองค์กรเอกชน 
ค้าขาย/นักธุรกิจ 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

10 
1 
17 
5 
17 
16 
7 

13.70 
1.37 
23.29 
6.85 
23.29 
21.92 
9.59 

 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกร กับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 23.29 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  
16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 บุคคลทั่วไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 ค้าขาย/นักธุรกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30  

 
ตารางท่ี 6  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(N  = 63 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
32 
31 

 
50.79 
49.21 
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อาย ุ
          น้อยกว่า 21 ปี 
          21 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
          อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
อาชีพ 
          ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          พนักงานองค์กรเอกชน 
          ค้าขาย/นักธุรกิจ 
          รับจ้าง 
          เกษตรกร 
          พนักงานบริการ 
          นักเรียน/นักศึกษา 

 
5 
14 
11 
6 
27 
 
- 
4 
3 
39 
13 
4 
 

13 
2 
7 
5 
- 

19 
- 

17 

 
7.94 
22.22 
17.46 
9.52 
42.86 

 
0.00 
6.35 
4.76 
61.90 
20.63 
6.35 

 
20.63 
3.17 
11.11 
7.94 
0.00 
30.16 
0.00 
26.98 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ระดับการศึกษา
ปริญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร จ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.16 
เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 7  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา            

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

(ความหมาย) 
มากที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง 
 
2. ความเหมาะสมของสถานที ่
 
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา 
 
4. การได้รับความอ านวยความสะดวก

ในการเข้าร่วม 
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 
 
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์

ที่ใช้ 
7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่

มีอยู่เดิม 
8. ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บส ามารถน า ไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

36 
(57.14) 

31 
(49.21) 

23 
(36.51) 

27 
(42.86) 

42 
(66.67) 

29 
(46.03) 

37 
(58.73) 

33 
(52.38) 

26 
(41.27) 

28 
(44.44) 

29 
(46.03) 

27 
(42.86) 

17 
(26.98) 

28 
(44.44) 

19 
(30.16) 

21  
(33.33) 

1 
(1.59) 

3 
(4.76) 

7 
(11.11) 

9 
(14.29) 

4 
(6.35) 

6 
 (9.52) 

7 
(11.11) 

8 
(12.70) 

0 
(0.00) 

1 
(1.59) 

4 
(6.35) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.59) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (00) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.41 
(มากที่สุด) 

4.13 
(มาก) 
4.29 

(มากที่สุด) 
4.60 

(มากท่ีสุด) 
4.37 

(มากท่ีสุด) 
4.48 

(มากท่ีสุด) 
4.37 

(มากที่สุด) 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) ความเหมาะสมของสถานที่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) การได้รับ
ความอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ความรู้ ความสามารถของ
วิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) การได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) และความรู้ 
ทีไ่ด้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) 

 

ตารางท่ี 8  ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 63 คน) 
ร้อยละ 

คุ้มค่า 
ไม่คุ้มค่า 
ไม่สามารถประเมินได ้

61 
2 
- 

96.83 
3.17 
0.00 
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จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จ านวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ 96.83 และไม่คุ้มค่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 

 

หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ* 
- การปลูกโกโก้  
- กาแฟ  
- มะคาเดเมีย  
- โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ 
- พืชปลูกท่ีแปรรูป เพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 
- โกโก้ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
- ธุรกิจโกโก้แบบครบวงจร 
- การใช้ประโยชน์จากโกโก้ 
- การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมโกโก้ 
- โกโก้หอมพันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 ของ รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- โกโก้ พันธุ์ชุมพร 1 (PA7 + NA2) 
- กาแฟ (Specialty coffee) 
- นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการเกษตร 
- พืชที่เหมาะสมทางภาคเหนือ 
- การเลี้ยงกุ้งปล่อยในบ่อซีเมนต์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมและเสวนา* 
- เวลาจ ากัดท าให้วิทยากรถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ  
- มีเสียงรบกวน  
- ระยะทางไกล 
- สถานที่ไม่เหมาะสม 
- หาสถานที่จัดงานยาก 
- วิทยากรพูดเร็วเกินไป 
- ฟังไม่ทันเนื่องจากผู้บรรยายพูดเร็วเกินไป และในการตอบค าถามแต่ละท่านตอบไม่ตรงค าถาม 

 

ข้อเสนอแนะ* 
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย 
- เวลาไม่เพียงพอ 
- อยากให้จัดในห้องประชุมที่มีโต๊ะส าหรับนั่ง เพื่อสะดวกในการจดบันทึก และขยายเวลาเป็น 2 วัน  

เพ่ือเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
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- ควรท า scope การบรรยาย 
- ควรใจเย็นในการตอบค าถามมากกว่านี้ และในบางเรื่องที่พูดก็กว้างเกินไปกว่าจะเข้าใจ 
- น าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตร 
- หัวข้อดีมากสามารถน าไปใช้ได้ต่อ 
- ควรจัดกิจกรรมบ่อยครั้งมากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้สนใจมากข้ึน 
- ควรประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเกษตรกร 
- จัดบ่อยๆ 
- ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมรับฟังดีมาก 
- เป็นศูนย์รวมดีมาก 

 
หมายเหตุ:  เรียงจากค าตอบที่ซ้ ามากท่ีสุด 
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ  
เรื่อง “โอกาสของกัญชาในอนาคต” 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่” 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 

 
สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โอกาสของกัญชาในอนาคต” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 
ฟังเสวนาทั้งหมด จ านวน 188 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 9  อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 188 คน) 
ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
พนักงานองค์กรเอกชน 
ค้าขาย/นักธุรกิจ 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

10 
5 
2 
2 

164 
5 

5.32 
2.66 
1.06 
1.06 
87.23 
2.66 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 รองลงมา ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32  
บุคคลทั่วไป กับพนักงานองค์กรเอกชน จ านวน 5 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.66 และในส่วนของค้าขาย/ 
นักธุรกิจ กับเกษตรกร จ านวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.06 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 74 คน 
เป็นร้อยละ 39.36  

 
ตารางท่ี 10  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(N  = 74 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
25 
49 

 
33.78 
66.22 
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อาย ุ
          น้อยกว่า 21 ปี 
          21 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
          อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
อาชีพ 
          ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          พนักงานองค์กรเอกชน 
          ค้าขาย/นักธุรกิจ 
          รับจ้าง 
          เกษตรกร 
          พนักงานบริการ 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          อ่ืนๆ 

 
38 
25 
4 
2 
5 
 
- 
1 
1 
61 
10 
1 
 
7 
- 
3 
- 
- 
3 
- 

60 
1 

 
51.35 
33.78 
5.41 
2.70 
6.76 

 
0.00 
1.35 
1.35 
82.43 
13.51 
1.35 

 
9.46 
0.00 
4.05 
0.00 
0.00 
4.05 
0.00 
81.08 
1.35 

 

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 66.22 อายุน้อยกว่า 21 ปี  จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35  
ระดับการศึกษาปริญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 
เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 11  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

(ความหมาย) 
มากที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง 
 
2. ความเหมาะสมของสถานที ่
 
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา 
 
4. การได้รับความอ านวยความสะดวก

ในการเข้าร่วม 
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 
 
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 

 
7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มี

อยู่เดิม 
8. ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ส า ม า ร ถ น า ไ ป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

25 
(33.78) 

29 
(39.19) 

22 
(29.73) 

20 
(27.03) 

42 
(56.76) 

34 
(45.59) 

42 
(56.76) 

19 
(25.68) 

45 
(60.81) 

31 
(41.89) 

41 
(55.41) 

37 
(50.00) 

30 
(40.54) 

34 
(45.59) 

25 
(33.78) 

40  
(54.05) 

4 
(5.41) 

12 
(16.22) 

8 
(10.81) 

13 
(17.57) 

2 
(2.70) 

6 
 (8.11) 

6 
(8.11) 

12 
(16.22) 

0 
(0.00) 

2 
(2.70) 

3 
(4.05) 

3 
(4.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.35) 

2 
(2.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.35) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
 (1.35) 

4.28 
(มากท่ีสุด) 

4.18 
(มาก) 
4.11 
(มาก) 
3.97 
(มาก) 
4.54 

(มากท่ีสุด) 
4.38 

(มากท่ีสุด) 
4.46 

(มากท่ีสุด) 
4.00 
(มาก) 

 
จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา  

ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) ความเหมาะสมของสถานที่ 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) การได้รับความ
อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ความรู้ ความสามารถของวิทยากร  
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.38) การได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) และความรู้ที่ได้รับ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

 

ตารางท่ี 12 ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 74 คน) 
ร้อยละ 

คุ้มค่า 
ไม่คุ้มค่า 
ไม่สามารถประเมินได ้

72 
- 
2 

97.30 
0.00 
2.70 
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จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จ านวน 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.30 และไม่สามารถประเมินได ้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ* 

- กัญชาและกัญชง  
- โอกาสของกัญชาในอนาคต Next Step of Cannabis  
- การวิจัย กัญชา  
- ประโยชน์ของกัญชงและกัญชา  
- กัญชาทางการแพทย์ 
- กัญชง กัญชา ต่างกันอย่างไร  
- โอกาสของกัญชาในอนาคต ในเรื่องกฏหมาย  
- การปลูกและการผลิต Canabis 
- การเป็นผู้น าด้านกฏหมายกัญชา 
- กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงใหม่ 
- กัญชาไทยในเศรษฐกิจโลก 
- โอกาสในการศึกษากัญชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประเภทของกัญชา 
- พืชผักเศรษฐกิจ 
- การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
- การตลาดส าหรับเกษตรยุคใหม่ 
- เกษตรอัจฉริยะ  
- การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นย า 
- การวิจัยและพัฒนาของ สวพส. 
- วิธีเลือกซื้อสินค้าให้ปลอดภัย 
- กาแฟ โกโก้ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมและเสวนา* 

- ที่นั่งน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
- สถานที่จัดงานไกล  
- เสียงรบกวนรอบข้าง   
- อุปกรณ์บางอย่างบนเวทีบังผู้เข้าชมไม่ให้เห็นผู้เสวนา 
- วัน เวลา การเดินทาง 
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ข้อเสนอแนะ* 
- ควรมีที่นั่งมากกว่านี้  
- ควรมีเอกสารให้ดาวโหลด และเผยแพร่ใน FB/E-mail  
- เวลาที่จัดคร่อมช่วงพักเท่ียง  
- ควรเพิ่มเวลาถาม เนื่องจากเนื้อหามีมาก  
- น่าจะมีแผ่นพับให้ความรู้หรือแผ่นสรุปเนื้อหาที่เสวนา 
- ควรจัดในห้องประชุม 
- ถ่ายทอดสดหรือ live หรือ อัพโหลดขึ้น youtube 
- อยากให้จัดแถว ๆ มช. หรือหอประชุมจะสะดวกต่อผู้เข้าร่วมมากกว่านี้ 
- สถานที่จัดควรใหญ่กว่านี้ 
- ควรจัดสถานที่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้คนให้มากข้ึน 
- ขอชื่นชมงานจัดดีมากๆ 
- จัดได้ดีแล้วครับ เพียงแต่การจัดเสวนาที่เวทีใหญ่ ควรมีการแยกสัดส่วนและควบคุมเสียงที่ดีกว่านี้ 
- ดีแล้ว เนื้อหาครอบคลุมทั้งการผลิต การใช้ประโยชน์ และการควบคุม 

 
หมายเหตุ:  เรียงจากค าตอบที่ซ้ ามากท่ีสุด 
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ  
เรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม” 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่” 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 

 
สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม” เมื่อวันที่  

11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาทั้งหมด จ านวน 175 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 13  อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 175 คน) 
ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานองค์กรเอกชน 
ค้าขาย/นักธุรกิจ 
รับจ้าง 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

103 
7 
10 
3 
2 
9 
30 
11 

58.86 
4.00 
5.71 
1.71 
1.14 
5.14 
17.14 
6.29 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ 

จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 
บุคคลทั่วไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 พนักงานองค์กรเอกชน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 
เกษตรกร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ค้าขาย/
นักธุรกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และรับจ้าง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 โดยมีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 77.71  

 
 
 
 



 

หน้า 78  CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

ตารางท่ี 14  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ 

ข้อมูล 
จ านวน 

(N  = 136 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
อาย ุ
          น้อยกว่า 21 ปี 
          21 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
          มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
          อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
อาชีพ 
          ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          พนักงานองค์กรเอกชน 
          ค้าขาย/นักธุรกิจ 
          รับจ้าง 
          เกษตรกร 
          พนักงานบริการ 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          อ่ืน ๆ 

 
76 
60 
 
4 
35 
30 
28 
39 
 
- 
4 
2 
72 
46 
12 
 

75 
4 
9 
2 
3 
14 
- 

20 
9 

 
55.88 
44.12 

 
2.94 
25.74 
22.06 
20.59 
28.68 

 
0.00 
2.94 
1.47 
52.94 
33.82 
8.82 

 
55.15 
2.94 
6.62 
1.47 
2.21 
10.29 
0.00 
14.71 
6.62 

 
จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย 

จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 ระดับ
การศึกษาปริญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.15 
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เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

ตารางท่ี 15  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา              

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

(ความหมาย) 
มากที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง 
 
2. ความเหมาะสมของสถานที ่
 
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา 
 
4. การได้รับความอ านวยความสะดวก

ในการเข้าร่วม 
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 
 
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ 

 

7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มี
อยู่เดิม 

8. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ 

61 
(44.85) 

63 
(46.32) 

42 
(30.88) 

48 
(35.29) 

84 
(61.76) 

39 
(28.68) 

51 
(37.50) 

41 
(30.15) 

69 
(50.74) 

67 
(49.26) 

69 
(50.74) 

77 
(56.62) 

50 
(36.76) 

74 
(54.41) 

68 
(50.00) 

63  
(46.32) 

6 
(4.41) 

6 
(4.41) 

24 
(17.65) 

11 
(8.09) 

2 
(1.47) 

22 
 (16.18) 

16 
(11.76) 

29 
(21.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.74) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.74) 

1 
(0.74) 

2 
(1.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
 (0.74) 

4.40 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มากที่สุด) 

4.12 
(มาก) 
4.27 

(มากที่สุด) 
4.60 

(มากท่ีสุด) 
4.11 
(มาก) 
4.24 

(มากท่ีสุด) 
4.04 

(มากที่สุด) 
 

จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ความเหมาะสมของสถานที่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) การได้รับ
ความอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) ความรู้ ความสามารถของ
วิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.11) การได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) และความรู้ 
ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
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ตารางท่ี 16  ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา 

อาชีพ 
จ านวน 

(N  = 136 คน) 
ร้อยละ 

คุ้มค่า 
ไม่คุ้มค่า 
ไม่สามารถประเมินได ้

125 
1 
10 

91.91 
0.74 
7.35 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จ านวน 125 คน  

คิดเป็นร้อยละ 91.91 ไม่สามารถประเมินได้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 และไม่คุ้มค่า จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.74 
 
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ* 

- กฏหมายการครอบครองกัญชา กัญชง กระท่อม  
- ประโยชน์ข้อเสีย ข้อดี กัญชา  
- การปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม  
- ประโยชน์ของกัญชง  
- ปลดล็อค และการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/การค้า  
- กรณีศึกษาการปลูกกัญชาแบบถูกกฏหมายในประเทศ (วิสาหกิจชุมชน) 
- ความก้าวหน้าของกัญชง กัญชา และกระท่อม 
- น้ ามันกัญชา ใช้บริโภคอะไรได้บ้าง และจะผลิตได้อย่างไร? 
- การกลั่นน้ ามันกัญชา การใช้เพ่ือรักษาตัวเอง 
- ผลิตภัณฑ์และการใช้สารสกัดจากกัญชา 
- ศักยภาพของประเทศไทยในการปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม 
- นวัตกรรมสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร 
- การใช้นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการเพ่ิมผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย 
- การท าประโยชน์จากขยะเปียก เช่น แก๊ส ปุ๋ย 
- การปลูกพืชด้วยวิธีแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
- เทคโนโลยีชีวภาพ 
- การเลี้ยงกุ้งแม่น้ า (อยุธยา) มันแก้ว 
- การปรับตัวธุรกิจเกษตรกรรม เกี่ยวกับการแบน 3 สาร จะปรับตัวอย่างไร 
- สาร 3 ชนิดที่โดยยกเลิกใช้  
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- พืชเศรษฐกิจในอนาคต 
- กาแฟ 
- ผักคะน้าแม็กซิกัน (ไชยา) ผักโอกินาวา 
- การปลูกสมุนไพร 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมและเสวนา* 
- ไม่มีป้ายบอกสถานที่ให้ชัดเจน  
- แอร์เย็นเกินไป 
- สถานที่ไกลจาก มช.  
- จอ LCD เป็นเส้นมอง slide ได้ยาก  
- ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมและเสวนาไม่เท่ากัน 
- สถานที่ไม่เพียงพอ 

 
ข้อเสนอแนะ* 

- ควรมีเอกสารประกอบการเสวนา  
- เวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มเวลาในการเสวนา  
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาถามมากกว่านี้ 
- การเสวนามีเวลาจ ากัด ต้องมีการล าดับหัวข้อให้เป็น เพ่ือความเข้าใจได้ง่ายและเข้าประเด็นได้ชัดเจน 
- ควรมีการเกริ่นน าก่อน เพ่ือให้เข้าใจความหมาย ค านิยาม หรือพูดเข้าบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ควรมีบทน า ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย การใช้ทางการแพทย์ของกัญชา กัญชง อย่างง่าย 
- แนะน าให้ใช้เวลาเสวนา 2 - 2.5 ชั่วโมง น่าจะได้รายละเอียด ถาม-ตอบ มากขึ้น 
- วิทยากรผู้ด าเนินรายการ ยังมีความรู้ด้านกัญชาน้อยไป 
- ควรจะหาผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ คนที่รู้จริง ไม่ใช่อธิบดี 
- ผู้ด าเนินรายการคณบดีควรมีความรู้รอบด้าน ทางด้านกัญชง กัญชา มากกว่านี้ 
- ควรเชิญวิทยากรท่านอ่ืนที่มีความรู้ด้านกัญชา เช่น หมอสมยศ ลุงตู่ เพื่อจะได้ทราบอีกแง่มุมอ่ืนๆ ไม่ได้มี

แต่บุญมองจากด้านกฎหมาย  
- การจัดเสวนารอบต่อไปควรน าผู้ป่วย ฝ่ายกฏหมาย มาเสวนาร่วมกันน่าจะเกิดประโยชน์และได้แนวทางใน

การด าเนินการทางกฏหมายได้ถูกแนวทางและเกิดประโยชน์ทั้งผู้ป่วย หมอ นักกฏหมาย 
- หากมีการเสวนาครั้งต่อไป ควรเชิญ จนท.สาธารณสุข และผู้วิจัยเข้าร่วมเสวนาด้วย  
- เพ่ิมผู้รู้สาขาอาชีพ เช่น หมอ 
- เพ่ิมสาระประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
- ส่วนมากเนื้อหาไม่มีเรื่องกระท่อม 
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- อยากให้พูดถึงบริบททางกระท่อม ประโยชน์และโทษของกระท่อม การใช้กระท่อมทั้งในทางท่ีผิด/การใช้
ในแบบวิถีชุมชน 

- ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
- เป็นประโยชน์ในแนวทางปฏิบัติต่อไป 
- ภายใน 5 ปี นี้ ขอให้ทางราชการร่วมมือท าผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม ราคาถูกมีคุณภาพ 
- น่าจะมีการสนับสนุนให้ไช้สารสกัดรักษาโรคโดยเร็ว 
- ควรเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
 

หมายเหตุ:  เรียงจากค าตอบที่ซ้ ามากท่ีสุด 
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ฝ่ายอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 

โครงการ/กิจกรรม   

หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
บุคคล/หน่วยงาน 
ทีเ่ข้าร่วม (คน) 

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ 

1. การท าผลิตภัณฑ์และของช าร่วยจากรังไหม ผู้สนใจทั่วไป 29 คน 50 

2. การท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ ผู้สนใจทั่วไป 13 คน 85 

3. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน ผู้สนใจทั่วไป 22 คน 90 

4. การประกอบการ “ร้านนมสด” ผู้สนใจทั่วไป 16 คน 60 

5. การประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน" ผู้สนใจทั่วไป 12 คน 60 

6. การท าสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง ผู้สนใจทั่วไป 30 คน 80 

7. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน ผู้สนใจทั่วไป 27 คน 70 

8. การผลิตอาหารหมักต้นทุนต่ าส าหรับการเลีย้งสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง ผู้สนใจทั่วไป 15 คน 70 

9. แมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่ ผู้สนใจทั่วไป 18 คน 75 

10. การจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ ผู้สนใจทั่วไป 15 คน 90 

11. ระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน ผู้สนใจทั่วไป 19 คน 70 

12. การท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพ ผู้สนใจทั่วไป 14 คน 85 

13. การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด แมลงอุตสาหกรรมแหล่งโปรตีนใหม่  
เชิงพาณิชย์ 

ผู้สนใจทั่วไป 180 คน 90 

14. การออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพื่อการเกษตรในสวน ผู้สนใจทั่วไป 42 คน 90 

15. การชงกาแฟ และ การเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ ผู้สนใจทั่วไป 25 คน 90 

16. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ท าเองอย่างง่าย ผู้สนใจทั่วไป 29 คน 95 

17. การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ( Biofloc ) ผู้สนใจทั่วไป 19 คน 70 

18. การท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2 ผู้สนใจทั่วไป 25 คน 95 

19. ชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0 ผู้สนใจทั่วไป 28 คน 75 

 
จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

- มีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมจ านวนมาก 
- คณาจารย์มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
- สามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะได้อย่างกว้างขวาง 
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ปัญหา/อุปสรรค 
- เนื่องจากระยะเวลาเปิดรับสมัครล่วงหน้าค่อนข้างนาน จึงมีผู้ที่สมัครไว้ไม่มาเรียนตามจ านวน ท าให้ผู้อื่น

เสียสิทธิในการเข้าร่วมอบรม 
- เนื่องจากภาระงานของคณาจารย์มีจ านวนมาก จึงท าให้การฝึกอบรมบางหลักสูตรต้องใช้วิทยากรจาก

ภายนอกเข้ามาเสริม 
- จ านวนนักศึกษามาช่วยงานน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดหัวข้ออบรมให้น้อยลง และเน้นหลักสูตรที่มีความต้องการในตลาด เพ่ือที่จะสามารถเก็บ
ค่าลงทะเบียนในอัตราที่สูงขึ้น 

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายรับจากการเก็บค่าสมัคร  
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. หลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้  6,000 
2. หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน  6,400 
3. หลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”  21,000 
4. หลักสูตรการประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน"  12,000 
5. หลักสูตรการท าสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง  6,000 
6. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน  4,000 
7. หลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่  6,600 
8. หลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ  6,000 
9. หลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน  5,250 
10. หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพ   10,500 
11. หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในสวน  14,000 
12. หลักสูตรการชงกาแฟ และ การเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ  15,500 
13. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ท าเองอย่างง่าย  3,400 
14. หลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2  9,000 
15. หลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0  6,400 

รวมทั้งสิ้น   132,050 
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 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง  

1. ค่าวัสดุ –  10,296 

2. ค่าประชาสัมพันธ์ Facebook –  400 

3. หลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้  3,000  3,000 

4. หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน  3,000  3,039 

5. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน  3,000  3,000 

6. หลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”  18,900  12,700 

7. หลักสูตรการประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน"  21,900  19,200 

8. หลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่  15,000  3,200 

9. หลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ  6,500  5,800 
10. หลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน  2,500  2,900 
11. หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพ   10,000  10,000 
12. หลักสูตรการท าสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง  7,800  4,500 
13. หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในสวน  6,000  5,600 
14. หลักสูตรการชงกาแฟ และการเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ  12,000  10,000 
15. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ท าเองอย่างง่าย  1,500  3,000 
16. หลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2  4500  3,000 
17. หลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0  10,000  2,400 

รวมทั้งสิ้น  125,600  101,635 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์และของช าร่วยจากรังไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมดเชอร์เบทผลไม้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

ภาพกิจกรรม 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”  
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการท าสวนผักในบ้านสไตล์คนในเมือง  
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน  
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ของคนรุ่นใหม่  
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพ  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด แมลงอุตสาหกรรมแหล่งโปรตีนใหม่เชิงพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในสวน  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการชงกาแฟ และการเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพท าเองอย่างง่าย  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc)  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการท าไอศกรีมโฮมเมดเชอร์เบทผลไม้ รอบ 2  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
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ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม 
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/

กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
1.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 5 ทีม 

80 

2. ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
10 ทีม  

100 

3.  ประกวดวาดภาพระบายสี 
 

นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 67 คน 

100 

4.  ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80 
5. การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์

เกษตร 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย 

90 

6. การแสดงผลงานของสโมสรนักศึกษา 
 

แสดงผลงานและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ของสโมสรนักศึกษา 

90 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

- นักเรียนนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ให้ความสนใจกับกิจกรรม 
- กิจกรรมครอบคลุม มีความหลายหลาย 
- บอร์ดกิจกรรมสโมสร มีผู้ให้ความสนใจ (สัมภาษณ์รายการ WE TV) เป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ไปด้วย 
- สถานที่จัดงาน กว้างขวาง สะดวกสบาย จอดรถสะดวก  

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- สถานที่ใหญ่ เป็นอุปสรรคในการหาจุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 
- ผู้เข้าแข่งขันหาสถานที่จัดแข่งขันไม่เจอ  

 
ข้อเสนอแนะ 

- เห็นสมควรจัดสถานที่เดิมต่อไป เพราะมีหลายๆ อย่างอ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน 
- ในฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เห็นควรปรับกิจกรรมให้แตกต่างไปจากเดิม เน้นสิ่งแปลกใหม่  
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
 รายรับ  

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินด าเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์  103,300 

รวมทั้งสิ้น 103,300 
 

 รายจ่าย 
ล าดับ รายการ งบประมาณ    

ขอตั้ง (บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท)  
1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีฯ  13,250  7,000 
2  ประกวดแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ (ยกเลิกการแข่งขัน)  17,250 - 
3  แข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ า  22,800  10,000 
4 แข่งขันการจัดสวนถาด  10,000  6,600 
5 แข่งขันตอบปัญหาฯ  15,000  11,000 
6 แข่งขันวาดภาพระบายสี  10,000  10,400 
7 การแสงผลงานของสโมสรนักศึกษา  10,000  19,530 
8 งบด าเนินการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  5,000  27,807 

                       รวมทั้งสิ้น  103,300  92,337 
คงเหลือ  10,963 
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 
 

สรุปผลการแข่งขัน 
อันดับ 1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ทีม 1 ชมเชย  โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่ 
อันดับ 2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ทีม 2 ชมเชย  โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่  
อันดับ 3  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
 

การแข่งชันจัดตู้พรรณไม้น้ า (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6) 
 

 
 

สรุปผลการแข่งขัน 
อันดับ 1   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่ ชมเชย  โรงเรียนวารี เชียงใหม่ 
อันดับ 2   โรงเรียนทุ่มอุดมวิทยา ล าปาง ทีม 2 ชมเชย  โรงเรียนทั่งอุดมวิทยา ล าปาง ทีม 1 
อันดับ 3   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ภาพกิจกรรม 
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การแข่งขันการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6) 
 

 
 

สรุปผลการแข่งขัน 
อันดับที่ 1   โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่ 
อันดับที่ 2   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จ.ล าปาง 
อันดับที่ 3   โรงเรียนสันก าแพงวิทยาคม จ.เชียงใหม่  

 
 

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 
 

 
 

สรุปผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อันดับที่ 1  โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่  อันดับที่ 1  โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 
อันดับที่ 2  โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก อันดับที่ 2  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 
อันดับที่ 3  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่ อันดับที่ 3  โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน 
ชมเชย  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  ชมเชย      โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
ชมเชย      โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน ชมเชย   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

 

 
 
สรุปผลการแข่งขันระดับ ประถมศึกษา 1-6* 

อันดับที่ 2 (ร่วม)  ด.ญ.อชิรญา  อัตถศาสตร์   โรงเรียนวิชัยวิทยา 
 ด.ญ.นภษภร  ศักดิ์ทอง   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
อันดับที่ 3 (ร่วม)  ด.ญ.ญญาณิณ  วงศ์ขัด   โรงเรียนพุทธิโสภน 
 ด.ญ.ภิมวรีย์  ดวงแดง   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
ชมเชย  ด.ญ.ภูษิตา  ปทุมสูติ   โรงเรียนเรยีนาเชลี 
ชมเชย  ด.ญ.วิมพ์วิภา  เหลียวตระกูล  โรงเรียนเรยีนาเชลี 
หมายเหตุ * ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่มีผู้ชนะเลิศ เนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์  

 
สรปุผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อันดับที่ 1  ด.ช. ธนาธร  กันทะวงษ์  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
อันดับที่ 2  ด.ญ.วิฑิตา  สระศรีสม  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
อันดับที่ 3  ด.ญ.นฤกร  ไชยมะโน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ชมเชย   ด.ญ.พิชญาภา  ไชยพันธุ์  โรงเรียนเรยีนาเชลี 
ชมเชย   ด.ช.กรวิชญ์  ธานินพงศ์  โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
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ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า 
 

โครงการ/กิจกรรม   

โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
6. การเสวนาทางการเกษตร 1. เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้ร่วมการเสวนา:  
1)  คุณชยันต์  เนรัญชร  

     2)  ผศ.พาวิน  มะโนชัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. การผลิตผักส่งห้าง ท าอย่างไร?  

ผู้ร่วมการเสวนา: 
1)  คุณชินวัตร  ตาไคร้ 
2)  คุณธีระพงศ์  ทาหล้า 

ทั้ง 2 หัวข้อ มีผู้ด าเนินการเสวนา  
-  คุณประภัสสรา  บรรดิษฐ 
-  คุณศิวัจน์  วิมลนพลักษณ์  

100 

7. การออกบูธสินค้า มีศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมในการออกบูธ จ านวน 8 ร้าน ดังนี้ 
1.  COCO BOY (เกษตร มช. รุ่น 35) 
2.  วนารีฟาร์ม (เกษตร มช. รุ่น 35) 
3.  ร้าน ชยาดา (เกษตร มช. รุ่น 9) 
4.  บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จ ากัด (เกษตร มช. รุ่น 36) 
5.  AGGIE HUT (เกษตร มช. รุ่น 20) 
6.  บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด (เกษตร มช. 

รุ่น 18) 
7.  บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ บริษัท 
    YELLOW MASTER จ ากัด (เกษตร มช. รุ่น 18) 
8.  RRF Group (เกษตร มช. รุ่น 20) 

100 

8. การออกบูธของสมาคม
นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ 
มช. 

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
1.  การเสวนาทางการเกษตร 

- การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตร (ล าไยและผัก) 
ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจที่  
เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในด้านการผลิตล าไยและผักระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมฟัง
การเสวนากับผู้ร่วมการเสวนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรกับนักวิชาการด้านการผลิตล าไย
และผักในพื้นที ่

- การสร้างการรับรู้ถึงแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ มีมาตรฐานให้กับ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ 

 2.  การออกบูธแสดงสินค้า 
- การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการได้น าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจัดแสดงและจ าหน่าย 
- การสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการให้เกิดข้ึน 
- การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรวบรวมข้อมูล

ศิษย์เก่าท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆ และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ  
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1.  การเสวนาทางการเกษตร 
- ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาค่อนข้างน้อย อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว
ยังไม่ทั่วถึง และช่องทางการประชาสัมพันธ์มีเพียงสื่อออนไลน์ (Facebook งานเกษตรภาคเหนือ) 
เท่านั้น  

- เนื่องจากสถานที่การจัดเสวนาครั้งนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง จึงท าให้ยากต่อการควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมฟัง
การเสวนาได ้

2.  การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
- ต าแหน่งที่ตั้งของบูธแสดงสินค้าฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่าอยู่ในต าแหน่งที่ผู้เ ข้าร่วมชมงานไม่ได้ให้ 

ความสนใจในการเดิน ส่งผลต่อยอดการจ าหน่ายสินค้าของศิษย์เก่าบางบูธไม่ดีเท่าท่ีควร 
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ยังไม่ทั่วถึง 

และภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงาน โดยเฉพาะศิษย์เก่า ให้สามารถรับทราบ
เท่าท่ีควร 

- การออกบูธของศิษย์เก่าบางท่าน จ าเป็นต้องขนย้ายสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จากกรุงเทพฯ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขนส่ง   
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ข้อเสนอแนะ 
1.  การเสวนาทางการเกษตร 

- สถานที่การจัดเสวนาของฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่าในงานเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป ควรมีลักษณะเป็น
พ้ืนที่เฉพาะ (ห้องประชุม)  

- การจัดเสวนาทางการการเกษตร ควรจัดเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยจะต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ  
ณ ช่วงเวลาขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2.  การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. 
- การประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าท่ีประกอบธุรกิจต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ

ในครั้งต่อไปให้มากขึ้น 
- การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานเกษตรภาคเหนือในครั้งต่อไปให้เป็นที่รับรู้ของ

ศิษย์เก่าให้มากข้ึน 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายรับ  
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ร้านชยาดา (เกษตร มช. รุ่น 9) 2,000 
2. บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จ ากัด (เกษตร มช. รุ่น 36)  4,000 
3. บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด (เกษตร มช. รุ่น 18) 5,000 
4. บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ  

บริษัท YELLOW MASTER จ ากัด (เกษตร มช. รุ่น 18) 
2,000 

5. RRF Group (เกษตร มช. รุ่น 20)  4,000 
รวมทั้งสิ้น 17,000  

หมายเหตุ: ค่าสนับสนุนในการออกบูธแสดงสินค้า ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า 
 

 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง  

กิจกรรมการเสวนาทางการเกษตร 
1. ค่าดอกไม้ส าหรับติดหน้าออกผู้ร่วมการเสวนาและผู้ด าเนินการ

เสวนา  
- 1,000 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 500 
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ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง 

การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. 
1. ค่าบูธแสดงสินค้า แบ่งเป็น 

1) บูธขนาด 3 เมตร x 2 เมตร จ านวน 6 บูธ (บูธละ 1,650 บาท*) 
2) บูธขนาด 6 เมตร x 2 เมตร จ านวน 2 บูธ (บูธละ 3,300 บาท*) 
   หมายเหตุ : *ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% 
3) VAT 7%  

-  17,655 
 9,900 
 6,600 
 
 1,155 

2. ค่าการจัดบูธสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มช. -  30,000 
รวมทั้งสิ้น -   49,155 

 

หมายเหตุ: สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 
 

 
 

การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. 
 

 
 

การเสวนาทางการเกษตร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพกิจกรรม 
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การเสวนาทางการเกษตร เรื่อง การผลิตผักส่งห้าง ท าอย่างไร? 
 

 
 

นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. 
เป็นตัวแทนมอบของให้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ 
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ฝ่ายประกวดพืช 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลสัมฤทธิ์ 

1. การประกวดไม้ ดอก - 
ไม้ประดับ และกล้วยไม้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร NA 

2. การประกวดข้าว สาขาวิชาพืชไร่ และกรมการข้าว NA 
 

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
 การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้ 

1. มีความหลากหลายในการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ท าให้มีความน่าสนใจและมีผู้เข้าชมมากมาย 
โดยได้มีการจัดประกวดพืชดังนี้ 

1.1 กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ 
1.2 บอนไซ 
1.3 โป๊ยเซียน 
1.4 ไม้ประดับกระถาง 
1.5 กระบองเพชร 
1.6 ไม้อวบน้ า 
1.7 ศิลปะการประดับทิลแลนเซีย 
1.8 สัปะรดสี 

2. เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีส่วนร่วมในการประกวดทั่วภาคเหนือ 
3. เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเพ่ือการค้ามากขึ้น และเพ่ิมมูลค่าของต้นไม้มากข้ึน 
4. ประชาชนผู้เข้าชมงานได้รู้จักพืชและเห็นความสวยงามที่ประกวด ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

ไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น 
5. การท างานประสานร่วมกับหน่วยงานนอกคณะเป็นการสร้างความรู้จักและเสริมสร้างความ

ร่วมมือต่อไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ:  
1. นักศึกษาช่วยงานติดเรียนไม่สามารถช่วยเต็มที่ได้บางช่วง เช่น การส่งไม้คืน ท าให้ผู้ส่งประกวดรอ 
2. การจัดเตรียมสถานที่ประกวดไม่เรียบร้อยในวันที่รับสิ่งประกวด ได้แก่  Organizer ไม่ได้เตรียม

หรือติดตั้งที่แขวนสิิิงประกวดให้เสร็จทันเวลา  การวางผังไม้ประกวดไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
แสงในแต่ละช่วงวัน ไม่ได้มีการติดตั้งซาแลนพรางแสงท าให้ต้องย้ายต้นไม้และต าแหน่งที่จัดแสดง
สิ่งประกวดจากที่เดิม และติดตั้งซาแลนพรางแสงเพ่ิมเติม ซึ่งอาจไม่เรียบร้อยนัก 
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3. การประชาสัมพันธ์การประกวดอาจล่าช้าท าให้มีการส่งสิ่งประกวดบางประเภทน้อย จ ากัด  
อยู่เฉพาะแต่ในเชียงใหม่ หรือต้องประสานขอความร่วมมือสวนต่างๆ ให้ส่งสิ่งประกวดในวันที่รับ  
สิ่งประกวดเพ่ือให้สามารถตัดสินการประกวดตามเงื่ิิอนไขได้ 

4. ในวันเปิดงาน ไม่มีผู้ประสานแจ้งหน่วยงานที่ร่วมการประกวดและจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับเส้นทาง
การชมงานของประธานในพิธี ซึ่งโดยทั่วไปหัวหน้าหน่วยงานราชการประสงค์จะมีการถ่ายภาพกับ
ประธานในพิธีเพื่อแสดงเป็นผลงานการมีส่วนร่วมในงาน 

 การประกวดข้าว:  
1. ช่วงการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ไม่ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวท าให้ยากต่อการรับตัวอย่าง 

ข้าวประกวด ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
 รายจ่าย ฝ่ายประกวดข้าว 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง  

1. เงินรางวัลในการประกวดข้าว - 10,000.- 
2. ค่าจ้างในการเก็บตัวอย่างเข้าประกวด ลงทะเบียนข้าวพ้ืนเมือง  3,000.-  
3. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและมัดตัวอย่าง   1,500.- 
4. ค่าจ้างเหมาขนย้ายจัดข้าว  1,500.- 
5. ค่าจ้างเหมาเฝ้าบูธและให้ความรู้ข้าวที่ชนะการประกวด  1,000.- 
6. ใบเสร็จ  870.- 

รวมทั้งสิ้น 23,000 17,870  
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ภาพหมู่ประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ พร้อมผู้ร่วมจัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 
และตัวอย่างสิ่งประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1 

ภาพกิจกรรม 
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การตัดสินการประกวดข้าว ณ สาขาวิชาพืชไร่ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2562  ก่อนการน าไปจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 
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ฝ่ายประกวดสัตว ์
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละผลสัมฤทธิ์ 
1. การประกวดจัดตู้พรรณไม้  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับชมรมพรรณไม้

เชียงใหม่ และ Chiang Mai Aquascaper Club 
Team 

100% 

2. การประกวดปลาหมอสี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับ Chiang Mai 
Crossbreed Club ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด เขต 1 เชียงใหม่ และชมรมปลาหมอสี
แห่งประเทศไทย 

100% 

3. การประกวดปลากัด ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับ Thailand 
Colubrids Lovers Clube เครือข่ายปลากัดไทย 
ภาคเหนือตอนบน และ Cluster Plakad Thai 

80% 
จ านวนปลาที่เข้าร่วม
การประกวดประเภท
คู่ รั ก แ ล ะ ร า ชิ นี   
มีจ านวนน้อยกว่า
ที่ตั้งเป้าไว้ 

4. การประกวดปลาหาง
นกยูงนานาชาติ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับ North 
Aquatic club 

100% 

5. การประกวดงูสีสวยงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับ Thailand 
Ball Python Club  

100% 

6. นิทรรศการแสดงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ร่วมกับ  สพค.
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กรมประมง สวนสัตว์
แมลงสยาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืด เขต 1 เชียงใหม่ ส านักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่ 

100% 

 
สรุปผลการประกวดสัตว์ 5 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ า  
จ านวนผู้เข้าร่วมการประกวด 13 คน  
ประเภทการประกวด 1 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไป  
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน 1 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ รวม 5 รางวัล 
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 การประกวดปลาหมอสี 
จ านวนปลาที่เข้าร่วมการประกวด 45 ตู้  
ประเภทการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ 

1)  ปลาหมอรุ่นเล็ก 
2)  ปลาหมอรุ่นกลาง 
3)  ปลาหมอรุ่นใหญ่ 

ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน 1 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ รวม 9 รางวัล 
 
 การประกวดปลากัด 
จ านวนผู้เข้าร่วมการประกวด 140 คน  
ประเภทการประกวด 33 ประเภท ได้แก่ 

1) ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว (PK) Class A: A1 
2) ปลากัดครีบสั้น สีผสม (PK) Class A: A2 
3) ปลากัดครีบสั้น สีผสม (PK) Class A: A2 
4) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว เกล็ดเงาสีเข้ม (HMPK) class B: B2 
5) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว เกล็ดไม่เงา (HMPK) class B: B3 
6) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สองสีผสม (HMPK) class B: B4 
7) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสม เกล็ดไม่เงา (HMPK) class B: B5 
8) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสม เกล็ดเงา (HMPK) class B: B6 
9) ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสม ทุกประเภทสี (HMPK) class B: B7 

10) ปลากัดครีบสั้น หางมงกุฎ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (CTPK) class C:C1 
11) ปลากัดครีบสั้น หางมงกุฎ สีผสม (CTPK) class C:C2 
12) ปลากัดครีบสั้น หางคู่ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (DTPK) class D:D1 
13) ปลากัดครีบสั้น หางคู่ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (DTPK) class D:D2 
14) ปลากัดดาวรุ่งครีบสั้น รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี Class E 
15) ปลากัดครีบยาวหางพู่กัน สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (VT) Class F:F1 
16) ปลากัดครีบยาวหางพู่กัน สีผสม (VT) AOC Class F:F2 
17) ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว เกล็ดเงา (HM) Class G: G1 
18) ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว เกล็ดไม่เงา (HM) Class G: G2 
19) ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสมสองสี (HM) Class G: G3 
20) ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสมรวมทุกประเภทสี (HM) Class G: G4 
21) ปลากัดครีบยาวหางมงกุฎ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (CT) Class H: H1 
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22) ปลากัดครีบยาวหางมงกุฎ สีผสม รวมทุกประเภทสี (CT) Class H: H2 
23) ปลากัดครีบยาวหางคู่ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี (DT) Class I: I1 
24) ปลากัดครีบยาวหางคู่ สีผสม รวมทุกประเภทสี (DT) Class I: I2 
25) ปลากัดครีบยาว รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี (DT) Class J 
26) ปลากัดยักษ์ Junior รวมทุกประเภทสี (Giant Junior) Class K: K1 
27) ปลากัดยักษ์ รวมทุกประเภทสี (Giant Senior) Class K: K2 
28) ปลากัดหูช้าง ครีบสั้น รวมทุกประเภทสี (Short fin bumbo) Class L: L1 
29) ปลากัดหูช้าง ครีบยาว รวมทุกประเภทสี (Long fin bumbo) Class L: L2 
30) ปลากัดคู่รัก รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี (Breeding Pair Open) Class M: M1 
31) ปลากดัราชินี รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี (Female Open) Class M: M2 
32) ปลากัดหางกุหลาบเวียงพิงค์ รวมทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี (Female Open) Class 

M: M3 
33) ปลากัดสายป่าพัฒนา รวมทุกประเภทหาง ทุกประเภทสี (Hybrid Open) Class M: M4 

ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน 1 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ รวม 138 รางวัล 

 
 การประกวดปลาหางนกยูงนานาชาติ 
จ านวนปลาเข้าร่วมการประกวด  250 ตู้   
ประเภทการประกวด 16  ประเภท ได้แก่ 

1) ปลาหางนกยูง Sword type 
2) ปลาหางนกยูง Short caudal type 
3) ปลาหางนกยูง Crown tail 
4) ปลาหางนกยูง Delta tail: Solid 
5) ปลาหางนกยูง Delta tail: Albino solid 
6) ปลาหางนกยูง Delta tail: Bi-color 
7) ปลาหางนกยูง Delta tail: Mosaic 
8) ปลาหางนกยูง Delta tail: Grass 
9) ปลาหางนกยูง Delta tail: Snake skin 
10) ปลาหางนกยูง Delta tail: All other color (AOC) 
11) ปลาหางนกยูง Delta tail: Juvennial solid 
12) ปลาหางนกยูง Delta tail: Juvennial pattern 
13) ปลาหางนกยูง half moon 
14) ปลาหางนกยูง Swallow fin 



 

CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  หน้า 109 

15) ปลาหางนกยูง Ribbon fin 
16) ปลาหางนกยูง Big ear 

ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน 1 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ รวม 48 รางวัล 
 
 การประกวดงูสีสวยงาม 
จ านวนงูทีเ่ข้าร่วมการประกวด  50 ตู้  
ประเภทการประกวด 4  ประเภท ได้แก่ 

1) Corn snake 
2) King snake 
3) Hognose snake 
4) Other snakes (Open colubrid snake) 

ชิงรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ รวม 13 รางวัล 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

1) คณะเกษตรศาสตร์ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม แก่ผู้ชนะการประกวดปลากัดไทย สัตว์น้ าประจ าชาติ  
การประกวดปลาหางนกยูงนานาชาติ การประกวดปลาหมอสีครอสบริด และการประกวดตู้พรรณไม้น้ า 

2) กิจกรรมในส่วนจัดแสดงสัตว์มีความน่าสนใจมากสามารถดึงดูดผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก  
3) นักศึกษามีโอกาสได้พบปะผู้ประกอบการและท ากิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกวด

สัตว์น้ าสวยงาม การตลาด online  
4) อาจารย์และนักศึกษาได้ท างานและเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกัน 
5) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ า มีความขยันและกระตือรือร้นในการช่วยงาน 
6) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเป็นอย่างดี 
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ปัญหา/อุปสรรค 
1) การประสานงานกับชมรมต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายชมรมและตัวแทนจากแต่ละชมรมมีความเข้าใจ  

ไม่ตรงกัน ท าให้การประสานงานต่างๆ ล่าช้าและไม่มีระเบียบแบบแผนเท่าที่ควร  
2) Organizer ที่ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ขาดการวางแผนที่ดี ท าให้

ไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้ดีเท่าที่ควร  
3) บุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าที่มีศักยภาพในการท างานต้องรับผิดชอบงานหลายฝ่าย 

ท าให้ปฏิบัติงานในส่วนของภาควิชาฯ ได้ไม่เต็มที่ 
4) ยานพาหนะ (รถกระบะเล็ก) ส าหรับขนย้ายอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดมีไม่เพียงพอ  
5) เอกสารการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานจริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ลดปริมาณกิจกรรม และประเภทการประกวดให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายรับ  

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
1. ค่าลงทะเบียนการประกวดปลากัด       63,000.00  
2. ค่าลงทะเบียนการประกวดปลาหางนกยูง       51,200.00  
3. ค่าลงทะเบียนการประกวดปลาหมอสี         9,000.00  
4. ค่าลงทะเบียนการประกวดงูสี       10,200.00  
5. ค่าสนับสนุนจากบริษัท/ร้านค้า จ านวน 14 หน่วยงานๆ ละ 3,000 บาท       42,000.00  
6. ค่าสนับสนุนจากบริษัท แวลูแอต จ ากัด       50,000.00  
7. ค่าสนับสนุนจากบริษัท Chore time       20,000.00  
8. ค่าสนับสนุนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  

สาขาภาคเหนือ 
      10,000.00  

รวมทั้งสิ้น  255,400.00 
 
 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง  
1.  ค่าวัสดุ 195,050  333,220 
2.  ค่าเดินทางกรรมการตัดสิน 16,600  18,397.43 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 32,600  71,000 
4.  ค่าเงินรางวัล 139,300 96,300 

รวมทั้งสิ้น 
424,950 518,917.43  

  (-93,967.43) 
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การประกวดงูสีและงูสวยงาม 

 

 
 

     การเสวนาเรื่อง การสร้างตลาดธุรกิจสัตว์น้ า             การอบรมกรรมการตัดสิน Junior ในการประกวด 
                        สวยงามออนไลน์     ปลาหางนกยูงนานาชาติ   

 

 
  

การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ า 

ภาพกิจกรรม 
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นิทรรศการจัดแสดงสัตว์สวยงาม 
 
 

 

 
 

การประกวดปลาหมอสี 
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การประกวดปลากัดและปลาหางนกยูง 
 
 

 

 
 

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และถ้วยรางวัลส าหรับการประกวด 
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นักศึกษาช่วยงานการประกวดสัตว์ 
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บรรยากาศภาพรวมของผู้เข้าชมการประกวดสัตว์และการแสดงนิทรรศการแสดงสัตว์ 
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ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร 
 

โครงการ/กิจกรรม  
  

ล าดับที่ รายการ จ านวนบูธ ขายได้ บูธคณะ คงเหลือ 

1. โก้งโค้ง (2*2 เมตร)  (A) 20 17  3 

2. อาหารทั่วไป (3*2 เมตร) (B) 73 63 1 9 

3. Smart Market (2*2 เมตร) (C) 22 17  5 

4. ต้นไม้   (3*3 เมตร)  (D) 82 79  3 

5. อุปกรณ์จักรกล   (3*3 เมตร)  (E) 12 12  - 

6. อุปกรณ์ตกแต่งสวน (3*2 เมตร) (F) 24 24  - 

7. สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม  (3*2 เมตร)  (P) 46 44 1 1 

8. สินค้าเบ็ดเตล็ด   (3*2 เมตร)  (V) 17 17  - 

9. คาราวาน (ที่จอดรถ) 20 20  - 

10.  โซนพื้นท่ีในโถงนิทรรศการ 2 2  - 

รวม 318 295 2 21 
 

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 เป็นฝ่ายที่มี

หน้าที่จัดท าแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม และประสานงานกับร้านค้าภาคเอกชนและตลาดนัดเกษตร  จัด
มหกรรมอาหารและกิจกรรมกาดวัฒนธรรมที่สร้างบรรยากาศของท้องถิ่นแบบล้านนา  จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน และสรุปรายรับ-รายจ่ายของฝ่าย เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน  

 
ปัญหา/อุปสรรค 

 การขายบูธสินค้า 
- พ่อค้า/ แม่ค้าบางส่วนจองแล้วยกเลิก ท าให้มีปัญหาต่อการตัดสินใจซื้อพ่อค้า/ แม่ค้าท่านอ่ืน 

เนื่องจากแผนผังได้ระบุการจองไว้ พ่อค้า/ แม่ค้าท่านอ่ืนจึงไม่สามารถจับจองบูธสินค้าที่จองนั้นได้  
- พ่อค้า/ แม่ค้าบางส่วนจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนดที่ตนแจ้งไว้  
- Website เข้าถึงยากเกิน ท าให้พ่อค้า/ แม่ค้าไม่สมารถดูแผนผังบูธได้ด้วยตนเอง และไม่มีระบบ/ 

Website ที่เอ้ืออ านวยต่อการขายบูธมากนัก เพราะ Website ที่มีไม่แสดงแผนผังบูธแบบเรียลไทม์ 
ท าให้พ่อค้า/ แม่ค้าไมส่ามารถดูแผนผังบูธที่ว่างแบบอัพเดทล่าสุดได้ 

- การจัดงานตรงกับเทศกาล ท าให้พ่อค้า/ แม่ค้ามีความสนใจที่จะมาร่วมงานน้อย 
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 การจัดการบูธสินค้าในวันงานจริง 
- สถานที่จัดงาน : จากเดิมเคยจัดที่คณะเกษตรศาสตร์ แต่เมื่อเปลี่ยนมาจัด ณ ศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่  ท าให้ต้องปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขของสถานที่จัดงานซึ่งมีผลต่อการเตรียมงาน และสถานที่จัดงานมีข้อจ ากัดมาก ท าให้  
ไม่สะดวกในการจัดการบูธสินค้า รวมถึงพ่อค้า/ แม่ค้าไม่ค่อยเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดประตู
ภายในงานได้ทั้งหมด รวมถึงบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับเป็นโซนชะล้าง และท าอาหารอยู่ไกลเกินไป 

- ผู้รับเหมาจัดงาน ออร์แกไนซ์ : การจัดการของออร์แกไนซ์ค่อนข้างมีปัญหาเยอะมาก เช่น ปัญหา
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ไฟช็อต รวมถึงความล่าช้าในการแก้ไขไฟเมื่อเกิดปัญหา 
และปัญหาโครงสร้างบูธที่ไม่แข็งแรง ท าให้เมื่อเกิดฝนตก ลมแรง ส่งผลท าให้บูธพังเสียหาย  
ล้มทั้งฝั่งร้านค้าได้รับความเสียหาย ไฟของร้านค้าตกแต่ง พังเสียหาย สินค้าถูกฝนสาดพังเสียหาย 
และออร์แกไนซ์ไม่มีพนักงานสแตนบาย ณ สถานที่จัดงาน ท าให้เมื่อเกิดปัญหาทางฝ่ายร้านค้าฯ
ต้องด าเนินการแก้ไขค่อนข้างมาก และออร์แกไนซ์ไม่แก้ไขบูธที่พังเสียหายหรือมีปัญหา ในระยะเวลาที่
แจ้งกับทางฝ่ายไว้ 

- พ่อค้า/แม่ค้า : บางร้านค้ามาขอใช้ไฟเพ่ิมในวันงานที่จัดอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่
ออร์แกไนซ์ในการเตรียมหาอุปกรณ์เพ่ิมจากที่แจ้งไว้ แม่ค้าวางของเก็บพ้ืนที่ของตัวเอง พ่อค้า/
แม่ค้าละเมิดกฎที่ตั้งไว้ เช่น ทิ้งเทน้ าในที่ห้ามเท 

- อ่ืนๆ : สภาพอากาศที่แปรปวน ท าให้ส่งผลต่อบูธ และสินค้า เช่น อากาศร้อนมีแสงแดดส่องถึง  
บางบริเวณท าให้อากาศร้อน รวมถึงเมื่อเกิดฝนตกหนัก ท าให้น้ าไหลตกมาบริเวณเสาในปริมาณมาก 
รวมถึงฝนสาดจ านวนมาก ร้านค้าบางร้านเกิดความไม่พอใจ เนื่องจากทางร้านค้าไม่ได้จัดเตรียมผ้า 
อุปกรณ์อ่ืนๆ มาเพ่ือบังแดด หรือฝนภายในร้าน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงได้มาพูดคุยกับทางฝ่ายร้านค้า
เพ่ือแก้ไขปัญหา รวมถึงทางฝ่ายไม่ได้ส ารองวัสดุ/อุปกรณ์เหล่านี้ไว้ และขาดก าลังคนที่เป็นเพศชาย
ในการจัดการขึ้นผ้ายาง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือบังแดดและฝน 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ขยายเวลาการจัดงาน 7-10 วัน 
- ควรจัดงานในคณะเกษตรศาสตร์ มช. เหมือนเดิม 
- บูธจ าหน่ายต้นไม้ ควรมีการกั้นล็อค เพ่ิมโครงล็อค เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ือให้เหมาะสมต่อ

สินค้า นั่นคือ ต้นไม้ ในส่วนบูธโซนต้นไม้ 
- ควรจัดสรรบุคลากร/คณะกรรมการที่เป็นเพศชาย เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องใช้แรงก าลังของผู้ชาย 
- ไม่ควรจัดแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ ากันหลายฝ่าย แต่ละคนควรมีชื่อแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพ่ือที่จะได้

รับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ท างานทับซ้อน 
- ต้องก าหนดกฎ ข้อบังคับให้ร้านค้าอย่างครอบคลุมและชัดเจน หรืออาจต้องมีการชี้แจงกฎ ข้อบังคับ

ตั้งแต่แรก รวมถึงชี้แจงเป็นค่าปรับหากไม่ท าตามกฎ ข้อบังคับ 
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- ควรมีการจัดการในการเข้าถึงของ Website ที่ง่ายขึ้น ด้วยการค้นหาผ่าน Google แล้วสามารถเข้าถึง
หน้า Website ของแผนผังบูธได้ในทันที เพ่ือให้ผู้ใช้งาน (พ่อค้า/แม่ค้า) จะได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และไม่มีความผิดพลาด และควรจัดการการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ เพ่ือที่จะสามารถอัพเดทแผนผังบูธ
ได้ด้วยตนเอง และเป็นข้อมูลอัพเดทล่าสุด 

- หากจัดนอกสถานที่อีก ควรจ้างเหมาบริการออร์แกไนซ์ให้ครอบคลุมเนื้องานที่ควรด าเนินการทั้งหมด  
ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในบางกรณีที่ทางออร์แกไนซ์เป็นผู้รับผิดชอบ 
รวมถึงการศึกษาสภาพสถานที่จริงจากการจัดในปีนี้ ว่าจุดไหนควรเพ่ิมก าบังแดดหรือฝน เพ่ือไม่ให้ส่ง  
ผลกระทบต่อร้าน และศึกษาข้อปัญหาในแต่ละโซนต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือน าไปปรับใช้
ให้เหมาะสมต่อร้านค้าในแต่ละโซนต่อไป 

- จุดบริการของทางฝ่ายร้านค้าฯ ควรมีบริเวณที่แน่ชัด เพ่ือให้ร้านค้าสามารถเข้ามาแจ้งปัญหา และ
สอบถามได ้

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายรับ  

ล าดับที่ รายการ 
รายรับ 

จ านวนบูธ ราคาขายต่อบูธ รายได้รวม 

1. โก้งโค้ง (2*2 เมตร)  (A) 17 3,900 66,300 

2. อาหารทั่วไป (3*2 เมตร) (B) 63 5,500 346,500 

3. Smart Market (2*2 เมตร) (C) 17 4,500 76,500 

4. ต้นไม้ (3*3 เมตร)  (D) 79 6,000 474,000 

5. อุปกรณ์จักรกล (3*3 เมตร)  (E) 12 6,000 72,000 

6. อุปกรณ์ตกแต่งสวน (3*2 เมตร) (F) 24 5,000 120,000 

7. สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม (3*2 เมตร) (P) 44 8,000 352,000 

8. สินค้าเบ็ดเตล็ด (3*2 เมตร) (V) 17 6,000 102,000 

9. คาราวาน (ที่จอดรถ) 20 1,250 25,000 

10.  โซนพื้นท่ีในโถงนิทรรศการ 2 0 35,000 

11.  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอ่ืนๆ 0 0 9,935 

รวม 295  1,679,235 
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 รายจ่าย 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน  

1. ค่าบูธมาตรฐาน     312,964.30 
2. ค่าเต้นท์ชั่วคราว   223,929.60 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  21,966.00 

รวมทั้งสิ้น    558,859.90 
 
 

  
 

 
 

บรรยากาศโซนคาราวาน (Food Truck) 
 

 
 

บรรยากาศโซนอาหารทั่วไป 

ภาพกิจกรรม 
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บรรยากาศโซนอาหารทั่วไป 

 
 



 

CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  หน้า 121 

 
 

บรรยากาศโซนต้นไม้และอุปกรณ์จักรกลเกษตร 
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ฝ่ายนันทนาการและบันเทิง 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
 1. การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองและฟ้อนร าของชมรมพ้ืนบ้าน

ล้านนา  
 2. การแสดงโฟลค์ซอง ของเอกตะเกียง  
 3. การแสดงโชว์ร าวงย้อนยุค โดยทีมร าวงย้อนยุคแม่บ้านใน

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 ทีม 
 4. การประกวดส้มต าลีลา  
 5. การแข่งกินเร็ว (ก๋ิน SMART Fast and Furious)  
 6. การแสดงซอพ้ืนเมือง โดยทีมปุยฝ้าย  
 7. การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเกษตร  
 8. การแสดงโฟลค์ซอง โดยทีมปุยฝ้าย  
 9. การแสดงดนตรีสากล ของชมรมดนตรีสากลนักศึกษา

เกษตร ณ เวทีกาดวัฒนธรรมเกษตร 
10. การเสวนาของนักศึกษา กระบวนวิชา “หลักการ

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร” 
11. กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา 
12. ฝ่ายเครื่องเสียง เวที ณ เวทีวัฒนธรรมเกษตร 

ชมรมพ้ืนบ้านล้านนา คณะ
เกษตรศาสตร์ 
ทีมงาน เอกตะเกียง 
ทีมร าวงย้อนยุคแม่บ้านใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
ไม่มีการจัดกิจกรรม 
บุคคลทั่วไป นักศึกษา 
ทีมงาน ปุยฝ้าย 
เยาวชน ผู้ปกครอง 
ทีมงาน ปุยฝ้าย 
ชมรมดนตรีสากล คณะ- 
เกษตรศาสตร์ 
นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริม 
 
บุคคลทั่วไป นักศึกษา 
ทีมงาน คุณทองค า 

100 
 

100 
100 

 
0 

100 
100 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมฝ่ายนันทนาการและบันเทิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความบันเทิงภายในงานวันเกษตร
ภาคเหนือ ซึ่งจัดกิจกรรม 3 พ้ืนที่ด้วยกันคือ เวทีวัฒนธรรมเกษตร (พ้ืนที่หลัก) เวทีกลาง และบู๊ทต้นบุญ
ทุนการศึกษา เพ่ือเป็นสีสันและดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ มีความจ าเฉพาะต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลทั่วไป ผู้สูงอายุ โดยคงความเป็น “S’MART 
and S’MUANG” ที่มีกลิ่นอายของล้านนาผสมอยู่ ตลอดจนกิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษาที่เป็นการน าจุดแข็ง
ของคณะเกษตรศาสตร์ มาเล่าใหม่ผ่านเทคโนโลยี และส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป 
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ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณที่จ ากัด การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่มีผู้เข้าร่วมในบางกิจกรรมเนื่องจากไม่สะดวก  

ในการเดินทางและรางวัลยังไม่ดึงดูด แรงงานนักศึกษาไม่เพียงพอ ภาระงานของฝ่ายที่ซ้ าซ้อนและมากเกินไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพ่ิมงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ มีการจัดการระบบนักศึกษาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น กระจาย

ภาระงานให้ทุกคนในคณะเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายรับ (ถ้ามี) 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
1  กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา  8,484.50 

รวมทั้งสิ้น  8,484.50 
 

 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง 

1. ค่าตอบแทนกิจกรรมแสดงโชว์ร าวงย้อนยุค 10 ทีมๆละ 1,500 บาท 
(วันที่ 8 พ.ย 62) 

15,000.00 15,000.00 

2. ค่าน้ าดื่มส าหรับกิจกรรมร าวงย้อนยุค จ านวน 10แพ็ค        420 

3. ค่าตอบแทนกิจกรรมแข่งกินเร็ว (วันที่ 9 พ.ย 62) 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 

 
1,500.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 

 
1,500.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 

4. ภาชนะและอาหารในการแข่งขัน 1,500.00 330.00 

5. ค่าตอบแทนกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม (วันที่ 10 พ.ย 62) 
- รางวัลชนะเลิศ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 
2,000.00 
1,500.00 
1,000.00 

 
2,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
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ล าดับ รายการ 
งบประมาณ

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง 

6. ค่าสายสะพายส าหรับกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม จ านวน 
20 อัน 

1,500.00 900.00 

7. ค่าไปรษณีย์ ส่งหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมหนูน้อยวัฒนธรรม ถึง
โรงเรียนต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ 

500.00 225.00 

8. ค่าอุปกรณ์ ส าหรับท าป้ายหมายเลขส าหรับกิจกรรมประกวดหนู
น้อยวัฒนธรรม 

       207.00 

9. ค่าจ้างเหมาท า Back drop 10,000.00 7,169.00 

10. ค่าต่อไฟ เวทีกาดวัฒนธรรม 1,000.00 440.00 

11. ค่าต้นกล้าผักสวนครัว จ านวน 900 ต้นๆละ 10 บาท 9,000.00 9,000.00 

12. ค่าจ้างเหมาท าถุงกระดาษ จ านวน 800 ใบๆละ 7.50 บาท 6,000.00 6,000.00 

13. ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม (วันที่ 7 - 11 พ.ย 62) 20,000.00 20,000.00 
14. ค่าจ้างเหมาบริการ แสดงโฟลค์ซอง (เอกตะเกียง) วันที่ 8 พ.ย 62 3,000.00 3,000.00 

15. ค่าจ้างเหมาบริการ แสดงซอพืนบ้าน (ทีมปุยฝ้าย) วันที่ 9 พ.ย 62 
และแสดงโฟลค์ซอง (ทีมปุยฝ้าย) วันที่ 10 พ.ย 62 

15,000.00 15,000.00 

16. ค่าจ้างเหมาบริการ การแสดงของชมรมพ้ืนบ้านเกษตร วันที่ 7 พ.ย 
62 (เวทีกลาง) 

6,000.00 6,000.00 

17. ค่าจ้างเหมาบริการ ชมรมดนตรีสากล วันที่ 11 พ.ย 63 3,000.00 3,000.00 

18. ค่าซองจดหมายขาว 1 แพ็ค         35.00 

19. ค่าตอบแทนกิจกรรม ส้มต าลีลา 5,500.00 0 

20. ค่าท าไวนิล กิจกรรมต้นบุญ  350.00 

รวมทั้งสิ้น 105,000.00 95,076.00 
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กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา 
 

 
 

        กิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเกษตร     กิจกรรมแข่งกินเร็ว “กิ๋น SMART fast and furious” 
 

 
 

กิจกรรมร าวงย้อนยุค 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

รายการ การด าเนินงาน 
1. บันทึกเสียงรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ มช. ด าเนินการ จ านวน 4 ครั้ง 
2. Live  สดทาง Facebook คณะเกษตร ด าเนินการ จ านวน 15 ครั้ง 
3. วารสารเกษตร ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์  

- วารสารเคหเกษตร 
- วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
- วารสารสวัสดีแม่เมาะ 

4. หน้าจอตู้เอทีเอ็ม รถธนาคาร mobile unit ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
- ธนาคารกรุงไทย สาขา มช.  
- ธนาคารออมสิน สาขา มช. 

5. หนังสือพิมพ์ ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
- เดลินิวส์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 
- แนวหน้า ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 
- ไทยนิวส์ ฉบับเดือนสิงหาคม กันยายน และ

พฤศจิกายน 2562 
- คนล้านนา ฉบบัเดือนกันยายน และตุลาคม 2562 

6. สปอตวิทยุ ผลิตสปอตวิทยุ จ านวน 3 สปอต 
7. Fan page Facebook ประชาสัมพันธ์ผ่าน page FB 

- ร้อยเรื่องเมืองล้านนา 
- I Chiang Mai PR 
- Onlinenewscm 
- Feel-D Online new 
- เชียงใหม่อะไรดี 

8. ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม  2562  
เวลา 09.00-09.30 น. 

- ชม LIVE สดทาง Facebook แฟนเพจ NBT 
North , NBT phitsanulok 

- YouTube : NBT Chiangmai 
- รับชมทางช่อง ดิจิตอล ช่อง 1 
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รายการ การด าเนินงาน 
9. ไวนิล /คัทเอาท์ ผลิตไวนิล /คัทเอาท ์จ านวน 13 ป้าย ได้แก่ 

คัทเอาท์ 
- อาคารดอยค าหลังประตูเกษตร ขนาด 5x3 เมตร 

1 ป้าย  
- บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มช. และศูนย์วิจัย 

สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ขนาด 
4x2 เมตร จ านวน 3 ป้าย  

- หน้าศูนย์ประชุมฯ 1 ป้าย 
ป้ายไวนิล 

- ไวนิลติดข้างรถบรรทุก ขนาด 4x1 เมตร 6 ป้าย 
- บริเวณรั้วศูนย์ประชุมฯ 
- ขนาด 10x2 เมตร และ 8x2 เมตร รวม 2 ป้าย 

10. E –poster ประชาสัมพันธ์ ผลิต E-poster ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- ฝ่ายตลาดนัดเกษตร/นันทนาการ 
- ฝ่ายประกวดสัตว์ 
- ฝ่ายอบรม 

11. ป้ายกองโจร ติดตั้งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562  
รวมจ านวน 33 ป้าย 

12. งานแถลงข่าว แถลงข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร ์
13. Wrap รถเมล์ สาย R3 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562  

(วันละ 11 เที่ยว) 
14. Facebook งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 
15. เว็บไซต์เกษตรภาคเหนือ http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th  

16. สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ออกแบบและสั่งผลิตสติกเกอร์ติดรถยนต์จ านวน 800 ชิ้น 
17. คลิปประชาสัมพันธ์งาน คลิปภาพ 1 ชิ้น 

คลิปภาพและเสียงบรรยาย 3 ชิ้น 
18. หนังสือเชิญร่วมงาน จัดท าและส่งหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมแผ่นปลิว 

จ านวน 1,057 ฉบับ 
19. แผ่นปลิว ออกแบบและสั่งผลิตแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ 

จ านวน 5,000 แผ่น 

http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th/
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รายการ การด าเนินงาน 
20. แผนผังงาน ออกแบบและสั่งผลิต ขนาด 2 x 1 เมตร ติดตั้ง 1 จุด 
21. ใบประกาศ โล่ บัตรเชิญ สูจิบัตร ป้ายคล้องคอ ออกแบบใบประกาศ โล่ บัตรเชิญ สูจิบัตร ป้ายคล้องคอ 
22. สูจิบัตร ออกแบบและสั่งผลิตสูจิบัตรงาน 
23. ข่าว มช.รอบสัปดาห์ ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23,24,44 
24. สถานีวิทย ุ ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ 

- ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 
- Live FM 104.25 Chiangmai 
- XFM Chiangmai 94.5 MHz. 
- Love Ok Click Station 96.75 MHz. 
- สถานีวิทยุเชียงใหม่ (สวทเชียงใหม่) 
- วิทยุ FM 96.5 MHz. อสมท กทม. 
- Intro Radio ส.น.ว.ท.FM 96.25 MHz. 
- สถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.5MHz 

25. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์  
- หนังสือพิมพ์ข่าว 4 เหล่าทัพ  

ประจ าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
- หนังสือพิมพ์ เพ่ือปวงชน  
 ประจ าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
- หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์  
 ประจ าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
- ฉะเชิงเทรานิวส์ออนไลน์  
 ประจ าวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

26. สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 23 เว็บไชต์ เช่น 
- Tiger News (ไทเกอร์นิวส์)  
- Chiang Mai Daily News เชยีงใหม่เดลินิวส์ 
- Feel – D online news 
- CM 108 
- Onlinenewscm 
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รายการ การด าเนินงาน 
27. เดิน Troop/ รถแห ่ เดิน Troop ตลาดและแหล่งชุมชน 9 แห่ง  

และรถแห่วันที่ 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 
1. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดรวมโชค 

และตลาดแม่โจ้   
2. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดปลอด

สารพิษ (MCC) ไร่แม่เหียะ 
3. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดเมืองใหม่ 

และตลาดวโรรส 
4. วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดธานินทร์ 
5. วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดหน้ามอ   
6. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดค าเที่ยง 
7. วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดแม่เหียะ  
8. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ ตลาดประตู

เชียงใหม่  
9. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ ตลาดทุ่งฟ้าบด 
ตลาดวัดโป่งน้อย และตลาดสันป่าตอง   

28. ถ่ายภาพในงาน กดไลค์ กดแชร์ กิจกรรมถ่ายภาพผู้มาร่วมงาน กดไลค์ กดแชร์ รับของ
ที่ระลึก 1,000 ราย 

29. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมในงาน 
สัมภาษณ์ผู้ร่วมจัดงานและผู้ร่วมงาน 

  
จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

- ด าเนินงานประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ตามระยะเวลา งบประมาณ และเป้าหมายที่ก าหนด 
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อผู้รับสารให้

กว้างขวางและท่ัวถึงมากท่ีสุด 
- รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลงานเกษตรภาคเหนือในช่วงก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน และหลังเสร็จสิ้นงาน 
- ประสานงานช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน และผู้ร่วมจัดงาน 
- รับฟังข้อมูล รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมงานและผู้ร่วมจัดงานเพ่ือการพัฒนาการจัดงานต่อไป 
- มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture” 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ขาดข้อมูลในส่วนของรายการสินค้าทั้งหมดที่จ าหน่ายในงานพร้อมหมายเลขบูธสินค้านั้นๆ เพ่ือความ

สะดวกในการค้นหา 
- ขาดข้อมูลรายการจัดแสดงทั้งหมด พร้อมหมายเลขบูธของนิทรรศการนั้นๆ 
- ขาดการประสานให้ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ หรือข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ เช่น จุดลงทะเบียน สถานที่จัดกิจกรรม 
- ขาดป้ายบอกทางจุดส าคัญของงาน เช่น โซนประกวดพืช โซนแสดงสัตว์ ห้องพยาบาล 
- แผนผังรวมของงานมีจุดติดตั้งเพียงจุดเดียว ควรมีกระจายตามพื้นท่ีหลักของงาน 
- ล าโพงกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ควรติดตั้งให้สามารถกระจายเสียงได้ทั่วงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรม และประกาศขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือหรือแจ้งเตือนต่าง ๆ  
- ควรจัดท าสูจิบัตรฉบับส าหรับผู้เข้าชมงาน เพราะบางท่านไม่สะดวกใช้ QR Code 
- ควรจัดให้มีห้องละหมาด 
- ควรจัดน้ าดื่มให้คณะท างานจัดงาน 
- ควรมีการตั้งจุดบริการวีลแชร์บริเวณทางเข้างานที่จุดลงรถ  
- ควรมีจุดให้ค าปรึกษาด้านการท าการเกษตร การออกแบบและจัดการพ้ืนที่เกษตรส าหรับเกษตรกร

และผู้สนใจทั่วไป  
- ควรมีกองอ านวยการเพ่ือประสานจัดการจัดงาน 

 
งบบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายจ่าย 
รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง  

1. ค่าจ้างเหมาผลิตติดตั้งป้ายไวนิลหน้าสมาคมศิษย์เก่ามช. 11,500  11,500 
2. ค่าจ้างเหมาผลิตใบปลิว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 8,025 8,025 
3. ค่าจ้างเหมาผลิตป้านกองโจรและไวนิลติดโครงเหล็ก 33,000 33,000 
4. ค่าจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลล้อมรั้ว 5,900 5,900 
5. ค่าจ้างเหมาผลิตไวนิลและสติ๊กเกอร์  45,600 45,600 
6. ค่าจ้างเหมาติดตั้ง PVC Sticker wrap รถเมล์ปรับอากาศ RTC 30,459 30,459 
7. ค่าจัดจ้างงานแถลงข่าวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 35,850 35,850 
8. ค่าจ้างเหมาผลิต spot วิทยุ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 1,200 1,200 
9. ค่าจ้างเหมาผลิต spot วิทยุ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

ตอนที่ 2 1,200 1,200 
10. ค่าจ้างเหมาผลิตโครงไม้ส าหรับติดตั้งป้ายไวนิล 9,800 9,800 
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รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง  
11. จ้างเหมารีวิวและโพสโฆษณาเฟสบุค CM108 10,000 10,000 
12. จ้างเหมาจัดการระบบ แสง สี เสียง เวทีกลาง 160,500 160,500 
13. จ้างเหมาผลิตคลิป แนะน าคณะ 40,000 40,000 
14. ค่าเช่าพื้นที่ด้านนอกรถเมล์ปรับอากาศ RTC 26,750 26,750 
15. ค่าเช่ารถแห่และเดินประชาสัมพันธ์ 26,100 26,100 
16. ค่าออกอากาศรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ 8,025 8,025 

รวมทั้งสิ้น 453,945 453,945 
 

 
 

 
 

 พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ     บรรยากาศภายในงาน 
 

 
 

   พิธีรับโล่รางวัล     การเสวนาบนเวทีกลาง 
 

ภาพกิจกรรม 
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การฝึกอบบรมระยะสั้น     ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทรับถ้วยพระราชทาน 
 

 
 

   กิจกรรมการประกวดภายในงาน           กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน 
 

 
 

บรรยากาศภายในงาน 
 

 
   กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน           บธูนิทรรศการ 
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       คณบดีให้สัมภาษณ์รายการมองเมืองเหนือ        รถเมล์ติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน 
 
 

 
 

     รถแห่การประชาสัมพันธ์งาน               เดินประชาสัมพันธ์งานตามสถานที่ต่างๆ 
 

 

  
 

   การจัดถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ภายในงาน      แจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่ถ่ายรูปและเข็คอิน 
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ฝ่ายสถานที่ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร รักษาความปลอดภัย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
1. จัดเตรียมพ้ืนที่ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 กรรมการฝ่ายฯ 100 
2. จัดเตรียมพ้ืนที่ประกอบอาหาร และพ้ืนที่ชะล้าง กรรมการฝ่ายฯ 100 
3. จัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถ VIP กรรมการฝ่ายฯ 100 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

ด าเนินการติดต่อศูนย์ประชุมฯ และผู้รับเหมาในการติดตั้งบูทและเดินระบบไฟฟ้า โดย
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการการใช้บูท 
ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้รับเหมาเพ่ือติดตั้งบูท และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายสามารถจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ให้ส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งการจัดนิทรรศการ การออกบูทแสดง
นวัตกรรม การออกบูทร้านค้าเกษตรต่าง ๆ  
 
ปัญหา/อุปสรรค 

 ปัญหาอุปสรรคก่อนการเริ่มงาน 
จากการด าเนินงานของฝ่าย พบว่าต้องประสานงานกับหน่วยงาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท า

ให้การสื่อสารบางครั้งไม่ครอบคลุม เนื่องจากในแต่ละฝ่ายมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท าให้การ
กระจายข้อมูลให้ทั่วถึงนั้นเป็นไปได้ยาก และท าให้ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการรวบรวมข้อมูล
ของทุกฝ่ายได้  

 ปัญหาอุปสรรคระหว่างการจัดงาน 
จากการด าเนินงานของฝ่าย พบว่าในระหว่างงานมีปัญหาดังนี้ 
1. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมเติมของบางบูท ซึ่งต้องประสานงานกับทาง

ศูนย์ประชุมฯ และผู้รับเหมาท่ีติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2. การอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ก่อนเวลา 09.00 น. พบว่ามีผู้ร่วมงานหลายคนที่ไม่มีบัตรเข้าพ้ืนที่

ก่อนเวลา ท าให้การจัดระเบียบการเข้าออกพ้ืนที่เป็นไปได้ยาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากแต่ละ
ฝ่ายประสานงานให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน หรือไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด ท าให้เกิดปัญหาในการเข้าออกพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมของบางฝ่ายที่มีการเริ่ม
กิจกรรมก่อนเวลา 09.00 น. แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลบัตรเข้าออกให้ผู้ร่วมงานท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องเข้าพ้ืนที่ทางประตูโหลดของ 
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3. พายุฝน เนื่องจากในระหว่างงานมีลมพายุแรงท าให้บูทบางพ้ืนที่ เสียหาย ท าให้ ต้อง
ประสานงานกับฝ่ายร้านค้า และผู้รับเหมาติดตั้งบูทเพ่ือเข้าด าเนินการซ่อมแซมโดยด่วน ทั้งนี้
อุปสรรคดังกล่างเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

แต่ละฝ่ายควรมีผู้ประสานงานหลักระหว่างฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อที่การด าเนินการกระจายข่าว หรือข้อมูล
ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุม และ 
การก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใดๆ ควรค านึงถึงการอนุญาตเข้าพ้ืนที่ หรือการเปิดปิดประตูของพ้ืนที่จัดงาน  

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายจ่าย (งบประมาณขอตั้ง 50,000 บาท) 
 

รายการ รายจ่ายจริง  
1. ค่าถ่ายเอกสาร   170.00 
2. ค่าอุปกรณ์ต่ าน้ าประปา  14,750.00 
3. ค่าวัสดุส านักงาน  225.00 
4. ค่าอ่างล้างจาน 9,800.00 
5. ค่าป้ายไวนิล 4,120.00 
6. ค่าถุงด า 3,760.00 
7. ค่าป้ายติดบัตร 1,490.00 
8. ค่าลวด 120.00 
9. ค่าน้ ามันรถบรรทุกน้ า  1,000.00 

10. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 6,420.00 
รวมทั้งสิ้น 41,855.00 
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ผู้รับเหมาจัดเตรียมบูทนิทรรศการ    เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมพ้ืนที่โซนชะล้าง 
และการเดินระบบไฟฟ้าประจ าบูท 

 

      
 

    เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมพ้ืนที่โซนประกอบอาหาร       เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกับทีม รปภ.ศูนย์ประชุมฯ  
         ในการตรวจบัตรเข้าออกพ้ืนที่ก่อนเวลา 09.00 น. 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งป้ายจุดจอดรถเพ่ือส่งสินค้า 

ภาพกิจกรรม 
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ฝ่ายการออกแบบภูมิทศัน์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ 
ไม่มีกิจกรรมย่อย ทุกคนในฝ่าย 100% 

 
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 

การใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีในคณะเกษตรศาสตร์มาผสมผสานให้ได้สวยงามและเหมาะสม 
ได้รับความร่วมมือจกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน (ทั้งภาคสนามและภาควิชาการ) เป็นอย่างดี จนได้รับเสียง 
ชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงานสนใจใช้งานและถ่ายรูปร่วมกันมากมาย 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. ทรัพยากรต่างๆ ไม่เพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ การขนส่ง นักศึกษาช่วยงาน และระยะเวลา 
2. ฝ่ายถูกตั้งขึ้นมากระชั้นกับการจัดงาน ท าให้ไม่สามารถเตรียมตัวได้เต็มที่ 
3. ระบบการเตรียมการในสถานที่หน้างานไม่พร้อม เช่น ไม่มีปลั๊กไฟเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ 
4. การเตรียมการจัดงานกระชั้นชิด มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียน การสอน งานวิจัย 

และบริการวิชาการ ของคณะกรรมการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประชุม วางแผน และอ่ืนๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวางแผนจัดสรรงานตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการระบบนักศึกษาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น กระจายภาระงานให้ทุกคนในคณะเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ควรพิจารณาการลงทุนในการจ้าง Organizer ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาระบบต่างๆ โดยเฉพาะ  
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 รายจ่าย 
รายการ งบประมาณขอตั้ง รายจ่ายจริง 

วัสดุจัดซุ้มหน้างาน 44,000.00 44,000.00 

การเตรียมวัสดุปลูก 3,000.00 3,000.00 

จ้างเหมาแรงงานประกอบอุปกรณ์ รถ เครื่องมือ 20,000.00 20,000.00 

รวมทั้งสิ้น 67,000.00 67,000.00 
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1 
 
 

 
 

การเตรียมงานฝ่ายภูมิทัศน์ 
 
 

 

 
 

ภูมิทัศน์ภายในงานที่จัดเสร็จเรียบร้อย 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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ฝ่ายพิธีการและต้อนรบั 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการประสานงานร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดงานและพิธีการ

ทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
ผลการด าเนินการ:  ฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้ติดต่อประสานงาน ท างานร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือน าข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับใช้
และเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง 

2. จัดท าเอกสารลงทะเบียน และลงทะเบียนผู้มาร่วมงานพิธีเปิด พร้อมทั้งให้การต้อนรับแขก VIP ของจังหวัด 
ส่วนราชการและทุกหน่วยงาน 
ผลการด าเนินการ:  ฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมงาน ไดยได้
จัดประเภทของแขกท่ีมาลงทะเบียน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ แฟ้มการลงทะเบียน 
1. ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
2. ผู้รับโล่รางวัลการประกวดพืช 
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4. อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรึกษาการจัดงาน 
5. ผู้บริหารระดับสูงจากกรมต่าง ๆ 
6. คณะ สถาบัน ส านัก หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. หน่วยงานภาครัฐ 
8. หน่วยงานภาคเอกชน 
9. สื่อมวลชน 

 

พร้อมทั้งให้การต้อนรับแขก VIP ซึ่งในวันงานได้จัดเตรียมช่อดอกไม้ส าหรับกลัดหน้าอกส าหรับแขก VIP 
รวมถึงผู้ได้รับโล่รางวัล (รวมทั้งหมด 70 ช่อ) และภายในงานได้มีการจัดเตรียมอาหารว่างให้กับผู้ที่เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน โดยเตรียมอาหารว่างไว้บริเวณงานเลี้ยง ซึ่งพ้ืนที่ไม่รองรับต่อจ านวนแขกที่เชิญ  ทั้งนี้ ในการ
จัดหาที่นั่งส าหรับผู้มาลงทะเบียนเกิดปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับจ านวนที่นั่งไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 
เนื่องจากแขกท่ีมาเดินเที่ยวชมงานเข้ามานั่งในบริเวณที่เตรียมไว้ อีกท้ังแขกที่ไม่ได้แจ้งเข้าร่วม แต่มาร่วมงาน 
จึงท าให้เก้าอ้ีที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอแต่ทางฝ่ายฯ ก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างดี 

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และสรุปรายรับ - รายจ่ายของฝ่าย เพ่ือเสนอคณะฯ หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน 
ผลการด าเนินการ:  ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและสรุปรายรับ-รายจ่ายของฝ่าย
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
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จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
- พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติมาเป็น

ประธานในพิธีเปิด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อธิการบดีและรองอธิการบดี) 
และคณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงาน  

- พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อธิการบดี และรองอธิการบดี ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในงาน สร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการ 

- ได้รับค าชื่นชมเรื่องรูปแบบการเปิดงานด้วยการใช้ QR Code ในการเปิดงานซึ่งสอดคล้องกับ Theme งาน 
ดูมีความทันสมัย  

- การแสดงนาฎลีลา รวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ ท าให้บรรยากาศของงานมีสีสันมากยิ่งขึ้น 
- ได้รับค าชื่นชมในการตกแต่งดอกไม้บนเวทีที่ใช้ในพิธีเปิดอย่างสวยงาม 
 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
- ที่นั่งไม่พอเนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเข้ามาร่วมพิธีเปิดเป็นจ านวนมาก ไม่เพียงพอในการรับรองแขก  

ที่ได้รับบัตรเชิญ อีกทั้งแขกบางท่านมีผู้ติดตาม ดังนั้นในการจัดงานครั้งต่อไปต้องค านึงถึงจ านวนแขก 
ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีให้มากขึ้น 

- แขกที่เชิญมาร่วมงานบางท่านไม่ได้ลงทะเบียนว่าจะเข้าร่วมงาน ซึ่งฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้เตรียม
เก้าอ้ีส ารองไว้แล้วแต่ปรากฎว่ายังไม่เพียงพอกับจ านวนแขกท่ีมาร่วมงาน 

- โซนที่นั่งมีการสับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ท าให้บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการต้อนรับเกิดความสับสน 
- บริเวณลงทะเบียนควรมีพ้ืนที่ให้เพียงพอที่จะรองรับแขกที่เชิญและเพ่ือให้แขกผู้มาลงทะเบียน  

ได้ลงทะเบียนสะดวก ไม่ควรจัดไว้ใกล้กับสถานที่ของผู้จัดงานจากหน่วยงานอื่น 
- บริเวณจัดอาหารว่างเพ่ือเลี้ยงรับรองแขกควรมีพ้ืนที่ที่เพียงพอและเหมาะสมในการต้อนรับแขกที่มาร่วม

พิธีเปิดงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงานในครั้งต่อไป 

- การจัดสถานที่ลงทะเบียนควรจัดให้เป็นเอกเทศ ไม่ใกล้กับบูธของผู้เข้าร่วมจัดงาน ซึ่งท าให้ไปเบียดบัง
พ้ืนที่บูธของผู้เข้าร่วมจัดงาน อีกทั้งบริเวณในการเข้าคิวลงทะเบียนต้องจัดให้มีบริเวณที่กว้างมากขึ้น  
ผู้ลงทะเบียนจะได้ไม่เบียดกัน  

- กรรมการในฝ่ายควรให้ความส าคัญในการนัดหมายและเข้าร่วมประชุมเพ่ือเข้าใจรูปแบบของการต้อนรับ 
เพ่ือทราบหน้าที่ที่จัดแบ่งภาระงานในการดูแลแขกอย่างชัดเจน 

- การจัดที่นังส าหรับแขก VIP ควรให้ความส าคัญและพิจารณาให้รอบคอบถึงแต่ละต าแหน่งทางหน้าที่ 
การงานของแต่ละท่านและจัดที่นั่งให้เหมาะสม และจัดโซนบริเวณท่ีนั่งของแขกให้ชัดเจน 

- ในการจัดงานครั้งต่อไปขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดูแลเวทีกลางขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง และระบุ
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างานของแต่ละฝ่าย 
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- ในครั้งต่อไปขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า งบประมาณในการจัดท าสูจิบัตรอยู่ในฝ่ายพิธีการหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือฝ่ายนั้นๆ จะได้ขอตั้งงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการจัดเตรียมสูจิบัตรนั้น 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่รวบรวมข้อมูล และติดต่อส านักพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์เป็นเล่มสูจิบัตรที่สมบูรณ์ 

 
งบประมาณขอตั้งเพื่อเบิกจ่าย 70,000 (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 สรุปค่าใช้จ่ายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ) 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน รวม 
 การยืมเงินทดรองจ่าย     

1. ยืมเงินครั้งท่ี 1 3,000   
2. ยืมเงินครั้งท่ี 2 67,000   
  รวมเงินยืมทดลหองจ่าย   70,000.00 

รายจ่าย   
 ค่าใช้สอย 

1. การแสดงนาฏลีลา  
(คุณพัชรพงษ์  อิ่มฤทธิ์ คณะวิจิตรศิลป์) 

6,000   

2. ค่าอาหารว่าง (ร้านตองปังขนมไทย) 10,000   
3. ค่านมกล่อง  

- ค่านมเมจิรสจืด 2 ลิตร (9 กล่อง ฯ กล่องละ 91 บาท) 
- ค่านมเมจิรสจืด 5 ลิตร (1 กล่อง ฯ กล่องละ 205 บาท) 

1,024   

รวม 17,024.00  
 ค่าวัสดุ 

1. ดอกไม้กลัดหน้าอก (70 ช่อ ๆ ละ 50 บาท)  
(คุณศสิธร  กาญจนทัต) 

3,500   

2. ค่าจัดตกแต่งดอกไม้  
(คุณสถาพร  ชูดี) 

20,000   

3. ค่า backdrop เวที (ร้านป้ายนานา) 19,902   
4. ค่าท าสูจิบัตร (หจก. ภทระ พรี – เพรส) 5,392.80   

รวม 48,794.80  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  65,818.80 
 เงินยืมคงเหลือ  4,181.20 
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รายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดของแต่ละฝ่าย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
พิธี เปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ งที่  9 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  7 พฤศจิกายน 2562  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน
เปิดงาน โดยมคีณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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หน้า 144  CMU     งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ฝ่ายเลขานุการและประสานงานได้ด าเนินการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งสามารถ

ด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง โดยมีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานในภาพรวมของฝ่ายฯ 
ประมาณร้อยละ 95 ดังมีรายละเอียดการด าเนินงานของฝ่ายดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม   

 ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 8 ฉบับ 
 

ค าสั่งเลขที่ เรื่อง 
059/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 
074/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 
163/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
188/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
245/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
292/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
310/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 
407/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพ่ิมเติม) 

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 
 จัดท าประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 ฉบับ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
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 จัดท าหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือฯ ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 10 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ครั้งที่  6   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่  7   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  ครั้งที่  8   เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 
ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่  9   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
ครั้งที่ 5   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

 ประชุมฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 
4 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  ครั้งที่  3   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  ครั้งที่  4   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 จัดท าเอกสารรายนามคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน 
 จัดท าของที่ระลึก 

ฝ่ายเลขานุการและประสานงานได้ด าเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานย่อยภายใน
คณะฯ เพ่ือจัดท าของที่ระลึกตามการแจ้งความประสงค์ใช้ของที่ระลึกจากแต่ละฝ่าย โดยมีรายการ
ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการ ประมาณการ ใช้จริง คงเหลือ 
1. น้ าผึ้ง (ขวดเล็ก) 100 93 7 
2. กาแฟ 500 กรัม 100 97 3 
3. สบู่น้ านม 1 ก้อน 200 185 15 
4. ข้าวสาร 1 กก. 100 81 11 
5. กระเป๋า 365 364 1 

 
* ของที่ระลึกชุดใหญ่ ประกอบด้วย น้ าผึ้ง (ขวดเล็ก)  กาแฟ 500 กรัม  สบู่น้ านม 2 ก้อน  ข้าว 1 กก. 
และกระเป๋า 1 ใบ ซ่ึงด าเนนิการมอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 

ล าดับ ฝ่าย ความต้องการ ใช้จริง 
1. จัดหารายได้และการเงิน 9 15 
2. นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 6 6 
3. นิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการ

หลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
11 11 

4. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร 0 4 
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ล าดับ ฝ่าย ความต้องการ ใช้จริง 
5. ประชุมและเสวนาวิชาการ 10 10 
6. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 5 
7. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2 2 
8. กิจกรรมศิษย์เก่า 9 9 
9. ประกวดพืช  21 0 
10. ประกวดสัตว์ 25 25 
11. เลขานุการและประสานงาน 2 0 

 รวม 100 87 
 

* ของที่ระลึกชุดเล็ก ประกอบด้วย กระเป๋า 1 ใบ ซ่ึงด าเนินการมอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 

ล าดับ ฝ่าย ความต้องการ ใช้จริง 
1. จัดหารายได้และการเงิน 16 0 
2. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร 4 0 
3. ประชาสัมพันธ์ 30 30 
4. ต้อนรับและพิธีการ 200 240 
5. ประเมินผล 15 15 

 รวม 265 285 
 

 จัดท าโล่ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 รวมจ านวน 44 อัน ดังนี้ 
 

โล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จ านวน 23 อัน 
1. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
2. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จ ากัด 
3. Chiangmai Freshmilk.Co.,ltd 
4. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
5. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
6. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 
7. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
8. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 
9. Global Exhibition and Convention Service Co., Ltd.  
10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
11. กรมส่งเสริมการเกษตร 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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โล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จ านวน 23 อัน (ต่อ) 
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
15. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
16. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
17. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
18. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19. มูลนิธิโครงการหลวง 
20. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
21. ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ 
22. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
23. กรมหม่อนไหม 

 โล่ขอบคุณ (ฝ่ายประกวดสัตว์) จ านวน 12 อัน 
24. ชมรมพรรณไม้น้ าเชียงใหม่ 
25. Chiang Mai Crossbreed Club 
26. Thailand Colubrids Lovers Club 
27. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 1 เชียงใหม่ 
28. Thailand Ball Python Club 
29. Northern Aquatic Club 
30. เครือข่ายปลากัดไทย ภาคเหนือตอนบน 
31. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
32. Chiang Mai Aquascaper Club Team 
33. Cluster Plakad Thai 
34. ชมรมปลาหมอสีแห่งประเทศไทย 
35. สพค. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

โล่รางวัลการประกวด จ านวน 8 อัน 
36. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
37. การแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ า ระดับมัธยมศึกษา 
38. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา 
39. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
40. การแข่งขันการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) ระดับมัธยมศึกษา 
41. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
42. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
43. การประกวดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง  
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โล่กลาง จ านวน 1 อัน 
44. นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ Smart Agricultural Innovation for Next 

Generation 
 

  จัดท าใบประกาศนียบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 มอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 

ล าดับ ฝ่าย ประมาณการ  ใช้จริง คงเหลือ 
ใบประกาศนียบัตร 300 236 64 

1. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร 10 15 - 
2. นันทนาการและบันเทิง 22 27 - 
3. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 150 110 - 
4. ประกวดพืช 74 84 - 

 

 จัดท าหนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
ล าดับ รายช่ือ จ านวนที่ส่ง (ฉบับ) 

1. ผู้สนับสนุนการจัดงาน 23 
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 15 
3. อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรกึษาจัดงาน 34 
5. คณะ สถาบัน ส านัก หน่วยงาน 59 
6. หน่วยงานภาครัฐ 51 
7. หน่วยงานภาคเอกชน 14 
8. สื่อมวลชน 30 

รวม 226 
 

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและประสานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ปัญหา  

เฉพาะหน้าได้ดี  
 

ปัญหา/อุปสรรค 
- บางฝ่ายแจ้งไม่ได้ความต้องการโล่ในเวลาที่ก าหนด ท าให้มีปัญหาในการสั่งท า 
- ของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรไม่มีการแจ้งยกเลิก ท าให้จัดเตรียมเกินจ านวนที่ใช้จริง 
- การตอบรับหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน บางหน่วยงานไม่ตอบรับแต่มาร่วมงาน บางหน่วยงาน  

ตอบรับมาร่วมงาน แต่ไม่ได้แจ้งจ านวนผู้ติดตาม ซึ่งบางหน่วยงานมีผู้ติดตามหลายท่าน  
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- จ านวนของที่ระลึกที่จัดเตรียมให้ฝ่ายพิธีการ ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมงาน (ไม่เป็นไปตามแผน  
ที่ระบุ หน่วยงานละ 1 ชิ้น) 

- รายชื่อที่ต้องการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ท าหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดถูกส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ  
ในระยะเวลากระชั้นชิด รวมทั้งไม่ระบุที่อยู่ ข้อมูลที่เก่ียวข้องไม่เป็นปัจจุบัน ฝ่ายฯ ต้องประสานงานเอง 

- การท าหนังสือออกจากแต่ละฝ่ายไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของฝ่ายนั้นๆ ท าให้ผู้ติดต่อจาก
ภายนอกติดต่อมายังส านักงานส่วนกลาง ส่งผลให้ขั้นตอนการท างานล่าช้า เนื่องจากส านักงานส่วนกลาง
ต้องติดต่อไปยังฝ่ายนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง  

- การจัดงานตรงกับงานเทศกาลลอยกระทง ท าให้แม่ค้าและผู้มาร่วมงานกลับก่อนเวลาปิดงานเพ่ือไปร่วม
กิจกรรมอื่น 

- หน่วยงาน/ร้านค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ปิดร้านก่อนเวลา 21.00 น. ท าให้ผู้มาเท่ียวงานจ านวนมากผิดหวัง  
 

ข้อเสนอแนะ 
- หนังสือเชิญสื่อมวลชนควรให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินการโดยตรง 
- การท าหนังสือแต่ละฝ่ายควรระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานของฝ่ายโดยตรง จะสามารถให้

ข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละฝ่ายได้ โดยตรงอย่างรวดเร็ว 
- ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดงานว่ามีระยะเวลาในการจัดงานสั้นเกินไป 

ควรจัดอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป 
- ควรจัดเตรียมห้องนักแสดงแยกต่างหากจากห้องอ านวยการ 
- จุดลงทะเบียนและพิธีเปิดคับแคบ ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับสื่อมวลชน 
- ฝ่ายที่แจ้งความต้องการใช้ของที่ระลึกไม่มารับของตามเวลาที่นัดหมาย ท าให้ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องติดตาม 
- ไม่ควรจัดงานมินิมาราธอนในช่วงงานเกษตรภาคเหนือ เนื่องจากบุคลากรเตรียมงานไม่เพียงพอ 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ 

ขอตั้ง 
ล าดับ รายการ 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 

1. ค่ากระดาษท าใบประกาศนียบัตร 1,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดท า 
ใบประกาศนยีบัตร 300 ใบ 

1,540 

2. โล่ที่ระลึก จ านวน 30 โล่ๆ ละ  
1,000 บาท 

30,000 2. ค่าจัดท าโลท่ี่ระลึกพร้อมกล่อง  
จ านวน 44 โล่ๆ  ละ 850 บาท 

37,400 

3. ของที่ระลึก 100 ชิ้นๆ ละ 250 บาท 25,000 3. ค่าแก้ไขชื่อโล ่ 100 
4. หมึกพิมพ ์(อิงค์เจท) 2 หลอด 6,000 4. ของที่ระลึก 55,500 
5. วัสดุส านักงาน (ประจ าห้อง

ประสานงาน) 
3,000  - น้้ำผึง้ ขวดละ 85 บำท  

จ้ำนวน 100 ขวด 
8,500 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000  - กำแฟ (500 กรัม) รำคำ 
300 บำท จ้ำนวน 100 ถุง 

30,000 

    - สบู่น้ำ้นม 200 ก้อนๆ ละ 
50 บำท 

10,000 

    - ข้ำว 100 ก.ก.ๆ ละ 70 บำท  7,000 
    - กระเป๋ำ 365 ใบ  
   5. อุปกรณ์ตกแต่งของที่ระลึก        625  
   6. วัสดุส านักงาน        1,443  
   7. การ์ดเชิญร่วมงานและซอง 1,040 
   8. ป้าย staff 1,250 ป้าย 5,980 
   9. อาหารว่างและเครื่องดื่ม  730  
   10. ค่าจ้างเหมาแต่งหนา้

นักศึกษาเดินแบบ จ านวน 
30 คนๆ ละ 300 บาท 

9,000 

รวมทั้งสิ้น 70,000 รวมทั้งสิ้น 113,358 
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โล่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
 

 
 

ใบประกาศนียบัตร 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
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    ตัวอย่างป้าย STAFF     กระเป๋าผ้าของที่ระลึก 
 

 

        
  

ของที่ระลึกชุดเล็ก + Tag 

ของที่ระลึกชุดใหญ่ + Tag 
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บัตรเชิญร่วมงาน 
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การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
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ฝ่ายประเมินผล 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม 
- การประเมินผลสามารถท าให้ผู้จัดงานครั้งนี้ได้ข้อมูลโดยภาพรวมของการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

จากผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ  ในประเด็นต่างๆ  
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป 

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการประเมินผลให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

- การสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาทั้ง 
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

- การสร้างทักษะด้านการท างานเป็นทีมให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท) ที่เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายประเมินผลครั้งนี้ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- การกระจายแบบประเมินผลในรูปแบบ QR Code ยังไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการติดแผ่นป้ายในศูนย์ประชุมฯ  

- การประเมินผลยังคงใช้ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เกิดข้ึนพอสมควร  
- การประเมินผลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์

นานพอสมควร เพ่ือท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ  

มีการตอบแบบประเมินโดยการใช้ QR Code ซึ่งจะช่วยให้มีความคล่องตัวและสะดวก มากขึ้น 
- การสร้างแรงจูงให้ผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมินผลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การจับสลากเพ่ือแจกของรางวัล การแจกของที่ระลึก
ส าหรับผู้ตอบแบบประเมินผลทุกคน เป็นต้น 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
 รายรับ (ถ้ามี) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1.  จากงบงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 คณะเกษตรศาสตร์ มช. 15,000  

รวมทั้งสิ้น  15,000  
 

 รายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณ    

ขอตั้ง 
รายจ่ายจริง 

1. ค่าคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนเล่มเบื้องต้น 10,000  10,000 
2. ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มรายงาน 5,000 ยังไม่สิ้นสุด  

รวมทั้งสิ้น 15,000 10,000  
 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ภาคสนามผู้ชมงาน 
 
หมายเหตุ: ฝ่ายประเมินผลยังคงเหลือการเขียนเล่มรายงาน ถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  

จะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งยังคงมีค่าใช้จ่ายท่ีจะน าส่งใบเสร็จรับเงินอีกครั้งหนึ่ง  
ในงบประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี 5,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 



 



 


