โครงการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่
Smart Agricultural Innovation for Next Generation
7 – 11 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติเพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป็นกรอบการดาเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้านการเกษตร มุ่งเน้นพัฒนาคนในภาคเกษตรกรให้มีรายได้สูงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีความรู้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมี ศักยภาพสูงในการแข่งขันด้านการ
ส่งออกสินค้าเกษตรในเวทีโลก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” การมุ่งไปสู่
การเกษตร ที่มี การใช้ เ ทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมในระบบการผลิ ต ที่มี มาตรฐานปลอดภัย เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อ ม และสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการเกษตร มี การกาหนด
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ในการผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ผ่านมา
คณะเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ มีการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคม
ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ กระบวนการที่สาคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคมที่ได้ดาเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ซึ่งดาเนินงานมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สาคั ญในการจัดงานฯ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริต่างๆ ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้
และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้กับเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจน
การสร้ างเครือข่ายความร่ วมมื อกับ ภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒ นาวิช าการ นวัตกรรมเกษตร และส่ งเสริม
งานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
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หน้า 1

ส าหรั บ ในปี พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดจั ด งานเกษตรภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 9
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริ ยะสาหรั บคนรุ่น ใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านนวัตกรรมเกษตร
การพัฒนาระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ในสิ น ค้ า เกษตร ทั้ ง นี้ ถื อ ได้ ว่ า การจั ด งานดั ง กล่ า วเป็ น กระบวนการส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของ
การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
2. เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของคณะเกษตรศาสตร์ ใ ห้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ค ณะฯ “Go for Smart
Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร
การส่ งเสริมและพัฒ นาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ กับเกษตรกร นักเรียน นักศึ กษา
นักวิชาการ และประชาชน
5. เพื่อให้ ห น่ วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ และเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
สถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานต้นแบบของเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร
7. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. เพื่ อ ขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกษตรศาสตร์
องค์กรการเกษตร และองค์กรภาคเอกชน ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมพัฒนางานวิ จัย
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์
9. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานร่วมสนับสนุน / ร่วมกิจกรรม
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะ / สถาบัน / สานัก)
- มูลนิธิโครงการหลวง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมพัฒนาที่ดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจาประเทศไทย
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด (PTTLNG)
บริษัท บูรพาปิโตรเลียม (1995) จากัด ในเครือ บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา
บริษัท ห้างร้าน และธนาคาร
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
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หน้า 3

กิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือ
1. การประชุม / สัมมนา / เสวนาทางวิชาการ
2. นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์
3. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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
ผู้ประกอบการด้านเกษตรและอื่นๆ
5,000 คน
นักท่องเที่ยว
5,000 คน
รวม
80,000 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
2. เฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี
3. สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะเกษตรศาสตร์ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ค ณะฯ “Go for Smart
Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร
4. ได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เทคโนโลยี ชี วภาพ วิ ทยาการหลั งการเก็ บเกี่ ยว ธุ รกิ จเกษตร
การส่ งเสริม และพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการและประชาชน
หน้า 4
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5. หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สถาบันการศึกษา
รวมทั้งเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้เผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
6. ได้สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้า นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. เกิดการแลกเปลี่ ยนความรู้ และสร้ างเครือข่ ายความความร่วมมือระหว่ างเกษตรกร นั กวิ ชาการ และ
ผู้ประกอบการ ทางด้านการเกษตร
8. ได้ให้บริการวิชาการผ่านการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ และการฝึก อบรมวิชาชีพ ให้แก่เกษตรกร
นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
9. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตร องค์กรการเกษตรและองค์กร
ภาคเอกชน ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ เพื่ อร่ ว มพั ฒ นางานวิ จัย สร้ างสรรค์น วัต กรรมด้ า น
การเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
1. งบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
2. รายได้จากนิทรรศการร้านค้า
3. เงินสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รวมงบประมาณ (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

150,000
1,300,000
3,350,000
4,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: ประมาณการงบประมาณ ข้อ 2-3 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ประมาณการรายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ
นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
50,000
นิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการ
120,000
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
70,000
นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200,000
ประชุมและเสวนาวิชาการ
100,000
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
50,000
สถานที่ ภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร
200,000
รักษาความปลอดภัย สวัสดิการและพยาบาล
นันทนาการและบันเทิง
200,000
ประชาสัมพันธ์
246,000
ร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร
610,000
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
90,000
ประกวดพืช
300,000
ประกวดสัตว์
480,000
ต้อนรับและพิธีการ
70,000
ประเมินผล
15,000
เลขานุการและประสานงาน
70,000
ค่าเช่าสถานที่จัดงาน
1,800,000
งบกลาง
129,000
รวม (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
4,800,000
(ขอถัวเฉลี่ยการใช้งบประมาณทุกรายการ)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ติ ด ตามรายละเอี ย ดข้ อ มู ล และกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะจั ด ในงานเกษตรภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 9
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation ได้ที่
www.agri.cmu.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่
- ฝ่ายเลขานุการ โทร. 053-944008 โทรสาร 053-944666
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร / ประชาสัมพันธ์
โทร. 053-944088
หน้า 6
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คากล่าวเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่ 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
เกษตรอั จ ฉริ ย ะส าหรั บ คนรุ่ น ใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ซึ่ ง จั ด โดย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้
จากรายงานการจัดงานของท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แจ้งให้ทราบ
ว่าการจั ด งานเกษตรภาคเหนื อในครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทางด้านการเกษตร ส่ งเสริมการดาเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ “Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้านการเกษตร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตร
บนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ธุรกิจด้านการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน
คณะเกษตรศาสตร์ เป็น สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภ าคเหนือ จึงเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
แนวพระราชดาริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร นอกจากนี้แล้ว คณาจารย์และนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
พัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปีพุทธศักราช
2512 เป็ น ต้ น มา อย่ า งต่ อเนื่ อ งจวบจนถึ งปั จ จุบั น ก่อ ให้ เ กิด คุณู ปการเป็น อย่ างยิ่ งในการพั ฒ นาพื้ นที่ สู ง
การอนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธารและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผมขอชื่นชมยินดีกับพันธกิจที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้น
การเป็นวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
การบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
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ความร่ ว มมือด้ านการเกษตรกับ องค์กรและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ และเอกชน ทั้ งนี้ ผมเห็ นว่ า
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ร่วมจัดงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และที่สาคัญคือต่อตัวของเกษตรกรโดยตรง
ที่จะได้เรีย นรู้ และรับ ทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัย และสามารถที่จะนา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาระบบการผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทาให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture เป็นที่ยอมรับของตลาดและประชาคมโลก ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ผมขอฝากข้อคิดให้ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไว้ประการหนึ่ง คือการพัฒนาวิชาการ
ด้านการเกษตรของประเทศจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ ก็ด้วยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งเกษตรกรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องทางานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการ ผมจึง
ขอให้ ทุกภาคส่ว นได้ประสานความร่ว มมือเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวมต่อไป และผมขอถือโอกาสนี้อัญเชิญอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพระบารมีอันแผ่ไพศาลของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล และ
พระราชทานพร ให้ ทุ กท่า นที่เ ข้าร่ ว มในกิจ กรรมครั้ งนี้ ประสบกั บความสุ ขความเจริญ และส าเร็จในสิ่ ง ที่
พึงปรารถนาทุกประการ พร้อมทั้งขออานวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ณ บัดนี้
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คากล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุน่ ใหม่: 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 สงวนสั ตย์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนามจังหวัดเชียงใหม่และ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นพลเอก กั ม ปนาท รุ ด ดิ ษ ฐ์ องคมนตรี แ ละ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next
Generation” และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่ได้มาร่วมงาน ในครั้งนี้
งานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก าหนดจั ด ขึ้ น ทุ ก 2 ปี การจั ด งานในครั้ ง นี้ ก าหนดจั ด ระหว่ า งวั น ที่ 7 – 11 พฤศจิ ก ายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญคือ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนว
พระราชดาริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี
รวมทั้ง เพื่ อเผยแพร่ ค วามรู้ และเทคโนโลยี ด้า นวิ ทยาศาสตร์ เกษตรให้ กับ เกษตรกร นัก วิช าการ นั กเรีย น
นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิ ชาการ
นวั ต กรรมเกษตร และส่ ง เสริ ม งานด้ า นการเกษตรหรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
ในนามของจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนั บสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ
ครั้ งที่ 9 อย่ างดี ยิ่ ง และหวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า ในอนาคต จะได้ มี โ อกาสต้ อนรั บทุ ก ท่ านและร่ ว มจั ดกิ จกรรม
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตรต่อไป
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คากล่าวรายงานพิธีเปิดงานงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุน่ ใหม่: 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)
ดิฉันในนามของคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ
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 ได้กาหนดแนวปฏิบัติที่จะจัดงานเกษตรภาคเหนือ
เป็นประจาทุก 2 ปี ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่ อเป็ น การเผยแพร่ ความก้าวหน้ าด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร การผลิ ต ด้ า นการเกษตรแก่ นั กเรี ย น
นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยงานเกษตรภาคเหนือ ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปีพุ ทธศักราช 2540
จนถึงปัจจุบันเป็นการจัดครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร
2. เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ 55 ปี
3. เพื่ อ ส่ ง เ สริ มกา รด าเนิ นง านข อง คณะ เกษ ต ร ศาส ตร์ ให้ บ รร ลุ วิ สั ยทั ศน์ ค ณะ ฯ
“Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร
4. เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมเกษตร ด้ า นระบบการผลิ ต การพั ฒ นาเกษตร
บนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน
5. เพื่อให้หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และสถาบันการศึกษา ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่ อ สนั บ สนุ น และเผยแพร่ ผ ลงานต้ น แบบของเกษตรกรหรื อ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
ด้านการเกษตร
หน้า 10
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7. เพื่ อ สนั บ สนุ น และเผยแพร่ ผ ลงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ องค์กร
การเกษตร และองค์กรภาคเอกชน ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์
9. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดาริ นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน นิ ทรรศการงานวิจัยและการเรี ยนการสอน นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร นิทรรศการเครือข่าย
เกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ การประชุมสัมมนาวิชาการ การฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมการประกวดพืชและสัตว์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และตลาดนัด
เกษตร โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ากว่า 100,000 คน
การจัดงานในครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบัน
หน่วยงานร่วมจัดงาน และหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งได้จัดให้มีการประกวดข้าวและไม้ดอกไม้ประดับ ในโอกาสนี้ ดิฉันขออนุญาตเชิญผู้ให้การ
สนับสนุนการจั ดงานเข้ารับโล่ขอบคุณ จานวน 23 หน่ว ยงาน และผู้ช นะการประกวดพืช เข้ารับโล่รางวัล
ชนะเลิศ จานวน 8 ราย ดังนี้
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
1. มูลนิธิโครงการหลวง
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
7. กรมหม่อนไหม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
11. สานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่
12. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
13. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
14. บริษัท Global Exhibition and Convention Service จากัด
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จากัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

ผู้ชนะเลิศการประกวดพืช
1. รางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
2. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกล้วยไม้
3. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดบอนไซ
4. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดไม้ประดับกระถาง
5. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระบองเพชร
6. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดไม้อวบน้า
7. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโป๊ยเซียน
8. รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสับปะรดสี
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็ นอุดมมงคลฤกษ์แล้ ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรี และประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับ
คนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” และเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ภายในงานตามลาดับ
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สรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน
รายงานการเงิน โครงการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1. ชื่อโครงการ : งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ สาหรับคน 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 รายได้จากการจาหน่ายพื้นที่ร้านค้าเกษตร
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
5.2 ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
5.3 ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ
5.4 ฝ่ายประชุมและเสวนา
5.5 ฝ่ายสถานที่ ภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร
5.6 ฝ่ายนันทนาการและบันเทิง
5.7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
5.8 ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร
5.9 ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน
5.10 ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
5.11 ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2,333,611.78
116,758.00
66,178.80
65,163.15
237,510.00
95,076.00
454,445.00
21,966.00
1,256.00
107,036.09
168,675.90
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5.12
5.13
5.14
5.15

ฝ่ายนักเรียนและนักศึกษา
ฝ่ายประกวดพืช
ฝ่ายประกวดสัตว์สวยงาม
ฝ่ายประเมินผล
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
คงเหลือรายรับ
5.16 หัก เงินจัดสรรร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย
6. เงินเหลือจ่ายนาส่งเป็นรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์

92,337.00
17,870.00
518,917.43
13,502.00
452.00
4,310,755.15
1,271,649.73
127,164.97
1,144,484.76

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้รายงาน
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ลาดับ
ภาครัฐ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้สนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ชื่อหน่วยงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการแผนงานนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ
ภาคเอกชน
8. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จากัด (สานักงานใหญ่)
10. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด
11. Global Exhibition and Convention Service Co., Ltd.
12. บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
13. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
14. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จากัด
15. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
16. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
17. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จากัด
18. บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด (Vice Presi-dent of East West Seed) หรือ
บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิรช (เอส.อี.เอเชีย) จากัด
19. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
20. บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จากัด
21. บริษัท แวร์ลูเอต จากัด
22. บริษัท บุญชาญ วิศวกรรม จากัด
23. บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด
24. บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
25. ไม่ประสงค์ออกนาม
CMU
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จานวนเงิน
500,000.00
325,000.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00

300,000.00
200,000.00
200,000.00
180,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
หน้า 15

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

จานวนเงิน
40,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
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ลาดับ
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

CMU

ชื่อหน่วยงาน
แม่โจ้อควาติก
ขวัญศิริ ฟาร์ม ปลากัด
ฟาร์มจรเข้
e-bay
บริษัท RRF
บริษัท ซี พี โอ อินเตอร์เทรด จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จากัด
รวมเป็นเงินจานวน

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

จานวนเงิน
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
77,868.00
3,625,868.00
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สรุปรายรับ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

จานวนเงิน
3,625,868.00
133,700.00
133,650.00
1,679,235.00
9,951.88
5,582,404.88

สปอนเซอร์
ค่าลงทะเบียนประกวดสัตว์
ค่าลงทะเบียนฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ค่าบูธจาหน่ายสินค้า ฝ่ายร้านค้าเกษตรฯ
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายรับ

สรุปรายจ่าย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

หน้า 18

รายการ

จานวนเงิน
8,556.00
81,769.40
214.00
24,717.00
180,338.90
65,163.15
107,892.09
237,510.00
97,002.00
454,445.00
558,859.90
92,337.00
17,870.00
558,881.93
66,178.80
13,502.00
116,758.00
1,628,759.98
4,310,755.15

ฝ่ายจัดหารายได้และการเงิน
ฝ่ายนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
ฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์
ฝ่ายประชุมและเสวนาวิชาการ
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ฝ่ายสถานที่ ภูมิทัศน์ฯ
ฝ่ายนันทนการและบันเทิง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดฯ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายประกวดพืช
ฝ่ายประกวดสัตว์
ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
ส่วนกลาง
รวมรายจ่าย

CMU
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ฝ่ายนิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวง และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จานวน 16 หน่วยงาน ดังนี้
หัวข้อการนาเสนอ
- โครงการอันเนื่องพระราชดาริที่ทรงพระราชทาน
ช่วยเหลือภาคการเกษตร
- จั ด แสดงพั น ธุ์ ป ทุ ม มานอกฤดู และทุ่ ง ทิ ว ลิ ป
ร่วมกับ PTT LNG
- งานวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้พันธุ์พระนาม
- การพัฒนาพื้นที่สูงโดยการใช้องค์ความรู้โครงการ
หลวงในการขยายผลความส าเร็ จ สู่ พื้น ที่สู ง อื่น ๆ
และการพัฒ นาอุท ยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อ เป็ น
แหล่ งเรี ย นรู้ องค์ ค วามรู้ โ ครงการหลวงและการ
พัฒนาพื้นที่สูง
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
- โรงเรือนและ smart farm ชุด sensor
- ชุดตรวจโรคพืช
Wonderful of Mulberry Silk and Products

หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
- ศู น ย์ บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ผ ล
บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
(สวพส.)
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

กรมหม่อนไหม
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
นวัตกรรม AIP เพื่อวนเกษตร และ Geo-Informatics ส านั กง าน พั ฒ นา เท คโ น โ ล ยี อ ว ก าศ แล ะภู มิ
Solutions เพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่
สารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA
- มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
การเกษตร และผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
- ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) เคลื่อนที่
กรมวิชาการเกษตร
- นวัตกรรมการเกษตรกับพืชบนพื้นที่สูง
- ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
- เครื่องจักรกลเกษตร
- ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม
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หัวข้อการนาเสนอ
นิทรรศการมีชีวิต
- โครงการเกษตรวิชญา
- การพัฒนาบนพื้นที่สูง
- อุโมงค์ผันน้า
เทคโนโลยีการเพาะปลูกยาสูบ
วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร
Lanna Agro – Food Innopolis
(สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา)
งานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน

หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

การยาสูบแห่งประเทศไทย
- สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับเกษตรกรรุ่นใหม่
ในด้านระบบควบคุมอัจฉริยะ มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสัมฤทธิ์ การจัดนิทรรศการครั้งนี้
ร้อยละ 100
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล
บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกันจัดตกแต่งโถงท่าแพเป็นรูปนกยูง จัดมุม
สาหรับถ่ายรูปที่ตกแต่งด้วยดอกทิวลิป กล้วยไม้ อย่างสวยงาม ซึ่งโถงท่าแพถือเป็นจุด เด่นจุดหนึ่งที่สามารถ
ดึงดูดผู้เข้าชมงานได้เป็นจานวนมาก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นาเสนอเกี่ยวกับโรงเรือนและ
smart farm ชุด sensor โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลจานวนมาก รวมถึงกรมหม่อนไหมที่จัดมุมสาหรับระบายสี
ไว้ให้ผู้สนใจร่วมทากิจกรรมอีกด้วย
ปัญหา/อุปสรรค
- การสารวจหน่วยงานที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ควรครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพราะบางหน่วยงาน
ทราบข่าวการจัดจากหน่วยงานอื่นและมีความประสงค์ขอเข้าร่วมจัดนิทรรศการในภายหลัง
- การรับชาระค่าบูธควรมีการออกใบเสนอราคาก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการทราบ
ค่าใช้จ่ ายที่ชัดเจน และควรรั บช าระเงินก่อนการจัดงาน เนื่องจากหลายหน่ว ยงานต้องเตรียมการ
เบิกจ่าย

หน้า 20
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ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดงานให้มากกว่านี้ เพื่อความต่อเนื่องในการจัดแสดงนิทรรศการ และแต่ละ
หน่วยงานได้จัดเตรียมการแสดงนิทรรศการที่มีค่าใช้จ่าย ควรใช้อย่างคุ้มค่า
- ควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อจะได้มีองค์ความรู้
ที่หลากหลายมากขึ้น
- การให้บัตรผ่านเข้า-ออกงาน สาหรับผู้จัดงานที่เข้าไปจัดเตรียมงานก่อนเวลา ไม่ควรมีการเรียกเก็บคืน
ในภายหลัง เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เข้าไปจัดเตรียมงานในวันแรกเท่านั้น ส่วนวันจัดนิทรรศการจริง
จะมีทีมงานอื่น ซึ่งเป็นคนละทีมกัน จึงไม่สามารถเรียกเก็บคืนบัตรผ่านเข้า -ออกงานได้ จึงควรจะจัดทา
ในรูปแบบบัตรที่เป็นกระดาษแข็งหรือ QR Code แจกให้ โดยไม่จาเป็นต้องทาเป็นป้ายที่มีค่าใช้จ่าย

CMU
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หน้า 21

ภาพกิจกรรม

บริเวณโถงท่าแพ
การจัดงานบริเวณโถงท่าแพ ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้
- สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ซึ่งการจัดตกแต่งบริเวณโถงท่าแพได้นากล้วยไม้มาประดับเป็นรูปนกยูง พร้อมทั้งจัดแสดงพันธุ์ปทุมมานอกฤดู
และทุ่งทิวลิป ร่วมกับ PTT LNG จัดมุมถ่ายรูปที่สวยงามถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้เข้าชมงานได้เป็นอย่างดี

หน้า 22
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บริเวณ Foyer

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเส้นไหม มีการแสดงการทอผ้า และจัดมุมสาหรับระบายสีไว้ให้ผู้สนใจร่วมทากิจกรรม

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA จัดแสดง
นวัตกรรม AIP เพื่อวนเกษตร และ Geo-Informatics Solutions เพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่ ในรูปแบบโปสเตอร์
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หน้า 23

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
โรงเรือนและ Smart Farm ชุด Sensor

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

หน้า 24
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สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 6 ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม สานักงานปศุสั ตว์จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
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หน้า 25

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับบริษัท
เครือข่าย ได้แก่ บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จากัด จัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายน้า
ด้วยความชื้นดิน และ NAC Drone จัดแสดงโดรนเพื่อการเกษตร
หน้า 26
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สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดแสดงเกี่ยวกับงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในรูปของโปสเตอร์

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา จั ด แสดง Lanna Agro – Food Innopolis
(สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา)
CMU
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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 รวมทั้งนากล้ายาสูบมาจัดแสดง
หน้า 28
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ฝ่ายนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

CMU

รูปแบบการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก
และสัตว์น้า ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจาแนกประเภทธุรกิจหลัก
เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และ
ธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ผู้นาธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด ฟาร์ ม เลี้ ย งโคนมครบวงจร “ฟาร์ ม ต้ น แบบ” เทคโนโลยี
การบริหารจัดการพันธุ์โคนมดี ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ในประเทศเขตร้อน
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรที่ พั ฒ นาให้ มี ค วามหลากหลาย
จากัด
ครอบคลุมทุกการใช้งานในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ แทรกเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าวรถดานา รถขุดเครื่องยนต์
ดีเซล รถไถเดินตามอุปกรณ์ทาง การเกษตรอื่นๆ อุปกรณ์
บารุงรักษาและคูโบต้าแม็กซ์
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค IoT กับการเกษตร การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับ
จากัด (AIS)
การเกษตร
S.A.T.I. PLATFORM CO., LTD. Smart Agriculture Technology Innovation Platform
การนาโดรนมาใช้เพื่อการเกษตร (precision agriculture)
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จากัด
เทคโนโลยี โ รงเรื อ นขนาดใหญ่ / โรงเรื อ น (greenhouse
system)/ ระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ (Hydroponics system)/
วัสดุปลูกต่างๆ
บริษัท บุญชาญ สมาร์ทกรีนเฮ้าท์ เทคโนโลยีโรงเรือนระบบน๊อคดาวน์ ยึดล๊อคส่วนต่างๆ ด้วย
จากัด
ประกับ ไร้งานเชื่อม เข้าถึงได้แม้ในพื้นที่จากัด เช่น ดาดฟ้า
บริษัท ซีวิค มีเดีย จากัด
บริษัท สุขใจฟาร์ม จากัด
เทคโนโลยีการปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียม / เทคโนโลยี
ปลูกพืชในโรงเรือนแบบออแกนิกส์
บริษัท เอ็กเซ็นไฮโดรโพนิกส์
จากัด
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ลาดับ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ
12. บริษัท ฟรีซดราย สเตชั่น จากัด

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค
จากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด
(มหาชน)
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จากัด
บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
S.A.(CHIANGMAI) CO.,LTD.
บริษัท เอ็ม เอส ไซเอนทิฟิค
อินสทรูเม้นท์ จากัด
บริษัท แลบคอนเนคชั่น จากัด
บริษัทดอยช้าง ออริจินอล จากัด
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด
Di BOSCO coffee specialist
บริษัท อินเตอร์โกร จากัด
Bühler (Thailand) Ltd.
MarkRin Chocolate Co., Ltd.

รูปแบบการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการทาแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ ซึ่งมีผลให้ผัก
ผลไม้ หรืออาหารที่ผ่ านกรรมวิธีการทาแห้ งเยือกแข็งแบบ
สูญญากาศแล้วจะยังคงกลิ่น รส และคุณค่าทางโภชนาการ
ได้ใกล้เคียงอาหารหรือผลไม้ส ดจริงมากที่สุ ด และสามารถ
เก็บไว้ได้นานหลายปี
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยคุณภาพ /การใช้ปุ๋ยและยาใน
การเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ /การนาเทคโนโลยีมาใช้สาหรับ
การพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เช่น การเคลือบเมล็ดพันธุ์
/การพอกเมล็ดพันธุ์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
อุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์และเครื่องมือวิทย์
เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพน้านม

เทคโนโลยีด้านธุรกิจพืชมูลค่าสูง กาแฟ โกโก้ และแสดง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- มีบริษัทร่วมแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจ จานวน 28 บริษัท และได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ
เป็นอย่างดี ในการนาเสนอผลงานที่แสดงถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีรูปแบบการนาเสนอที่
หลากหลาย และมีการลงทุนสูง

หน้า 30
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ปัญหา/อุปสรรค
- การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ชมงานได้ รั บ ทราบ ข้ อ มู ล การจั ด นิ ท รรศการ (ก่ อ นวั น งานและ
ระหว่างงาน) มีน้อยมาก
- พื้นที่การจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมฯ ไม่ต่อเนื่องกัน
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย
ลาดับ
รายการ
งบประมาณขอตั้ง
1. ขอรับการสนับสนุนเพื่อดาเนินการ
50,000
2. ใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมบูธ (งานการเงิน)
รวมทั้งสิ้น
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รายจ่ายจริง
0.00
0.00
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ภาพกิจกรรม

บูธ บริษัท บุญชาญ สมาร์ทกรีนเฮ้าท์ จากัด

บูธ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด

บูธ บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
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บูธ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด
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บูธ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จากัด

บูธ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

บูธ บริษัท ซีวิค มีเดีย จากัด

บูธ บริษัท สุขใจฟาร์ม จากัด

MarkRin Chocolate Co., Ltd.
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บริษัทดอยช้าง ออริจินอล จากัด

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
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ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
ฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตร ประกอบไปด้วย 10 องค์กรหรือหน่วยงาน ดังนี้
1. สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์
2. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
3. "Chiangmai Young Farmer"
4. ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า
5. สภาเกษตรกรจังหวัดลาพูน
6. กลุ่มกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา (ตั๋วกะหมี)
7. เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
8. ภาคีเครือข่าย อ.นาน้อย จ.น่าน ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตร
และพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงน้าดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย
10. บริษัท Dr.Sun Grain dryer เครื่องอบ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง
ซึ่งฝ่ายนิ ทรรศการองศ์กรอิส ระและเครือข่ายเกษตรกรได้ดาเนินกิจกรรมโดยการนาเทคโนโลยี เครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นจุ ดเด่นของแต่ละองค์กรและเครือ ข่าย นามาจัดแสดง/จาหน่ายทั้งในรูปโปสเตอร์
อีกทั้งยังมีการสาธิตปฏิบัติตลอดทั้ง 5 วัน
โครงการ/กิจกรรม

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม

1. การเสวนา ในหัวข้ออนาคตตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ไทย "อุ๊ยคาช้อปปิ้ง"
(8 พ.ย.62)
2. การเสวนา ในหัวข้อธุรกิจเกษตร
ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรรุ่นใหม่
(8 พ.ย.62)
3. การเสวนา ในหัวข้อพืชอาหารปลอดภัย
และเครือข่ายจุดเปลี่ยนของการเกษตร
ที่ยั่งยืน (8 พ.ย.62)

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
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ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100

"Chiangmai Young Farmer"

100

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

100
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โครงการ/กิจกรรม

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม

4. การเสวนา ในหัวข้อผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์
เพื่อความงาม (8 พ.ย.62)
5. อบรม online marketing เพื่อ
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
เกษตรกรยุคใหม่ จานวน 2 รอบ
- รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62
- รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100
100

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
จุดเด่นของนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร เน้นงานด้านความร่วมมือทางด้าน
การวิจั ยและงานบริการวิช าการของคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังกลุ่มองค์กรและเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
ในส่วนภาคนิทรรศการได้นาเสนอหน่วยงานและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่กลุ่มและเครือข่ายมีการประยุกต์
ใช้ในด้านการพัฒ นาเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งด้านเทคนิคและกระบวนการในการพัฒ นา
องค์ความรู้และนวัตกรรม โดยในงานเกษตรภาคเหนือในปีนี้ได้มีเครือข่ายข้าร่ วม 10 เครือข่าย โดยมีกิจกรรม
highlight ดังนี้
1) สมาคมผู้ เลี้ ย งผึ้ งและผลิ ตภัณฑ์ ให้ ข้อมูลกับผู้ เลี้ ยงผึ้ งทราบถึงสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผึ้ ง
ในประเทศไทย สถานการณ์น้าผึ้ง เกี่ยวกับมาตรฐาน น้าผึ้งแท้ น้าผึ้งปลอม และน้าผึ้งที่ดี
มีการสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้อง การเลือกใช้พันธุ์ผึ้งที่เหมาะสม มาตรฐาน GAP and GMP
หรือทางเลือกที่ดีในการเลี้ยงผึ้ง การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพและความงาม
และเวทีเสวนา “ผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อความงาม”
2) มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวน
ตามโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร
3) และเปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรออนไลน์ เ พื่ อ เกษตรกร www.ouikum.com
("อุ๊ยคาช้อปปิ้ง") และเวทีเสวนา “อนาคตตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ไทย” "อุ๊ยคาช้อปปิ้ง"
และการอบรมด้ า นตลาดออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ เกษตร แสดง และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตร
ในโครงการฯ รับขึ้นทะเบียนสมาชิกโครงการลดการเผา
4) Chiangmai Young Farmer เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่นาเสนอความรู้ทั้งด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรตามบริบทของตน และ
นาเสนอนิทรรศการการพัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายและการขับเคลื่อน การให้ความรู้
สาธิตและนาเสนอสินค้าเด่นของเครือข่าย และการเสวนา “ธุรกิจเกษตร ทางเลือก ทางรอด
ของเกษตรกรรุ่นใหม่”
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5) เครื อข่ายเกษตรกรปลอดพิษแม่ปิง และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นาเสนอพัฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการผลิตทางเกษตรปลอดสารพิษและอาหาร
ปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ “เครือข่ายเกษตร
ปลอดพิษแม่ปิง” สมาชิกเครือข่ายใน 7 อาเภอ จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ด้านการผลิตและการสร้างพัฒนาตลาดชุมชนต้นแบบปลอดสารพิษของจังหวัด
เชียงใหม่ และเวทีเสวนา “พืชอาหารปลอดภัยกับการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน”
6) ภาคีเครือข่ายเกษตรกร อ.นาน้อย จ.น่าน และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร การพัฒนา
งานวิ จั ย ที่ น าเอารู ป แบบต้ น แบบเกษตรปลอดสารพิ ษ ไปสู่ ก ารขยายผลการท างานวิ จั ย
เชิงพัฒ นาในพื้นที่ร่ วมกับอปท.และแกนนาชุมชนใน 6 ตาบล อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โดยนาเสนอนิทรรศการด้านทุนและศักยภาพของชุมชน องค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิต
และการพัฒนาเส้นทางอาหารของชุมชน กิจกรรมสาธิต นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชน และ
เวทีเสวนา
7) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกาแฟสดบ้ า นใหม่ พั ฒ นา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปาง (กาแฟตั๋ ว กะหมี )
เครือข่ายด้านการผลิตกาแฟ โดยมีกาแฟตั๋วกะหมีของชนเผ่ามีเอกลักษณ์พิเศษในการผลิต
และการแปรรูปกาแฟ นาเสนอเรื่องราวของกาแฟ และการสาธิตกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของจังหวัดลาปาง
8) ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า ตาบลบ้านโฮ่ง นาเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
และการแปรรู ป การพั ฒ นาองค์ค วามรู้ เ รื่อ งการแปรรูป สมุ นไพรเพื่อ ใช้ แก้ ปั ญหาสุ ขภาพ
การนวดแผนไทย นวดตัว นวดฝ่าเท้า และและส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าสมุนไพรพื้นบ้าน
และเชื่อมโยงบูรณาการองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา
9) สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลาพูน กลุ่มเกษตรกรภายใต้การสนับสนุนของสภาเกษตรกร
และนั กวิจั ย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ นาเสนอเทคนิคการผลิ ตทาง
การเกษตรที่นาไปสู่อาหารปลอดภัย และสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลาพูน การจาหน่าย
สินค้าแปรรูป พืชผลทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรทุ่งเสือยิ้มลาพูน จาหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43
และกลุ่มเครือข่ายสามเกลอแม่ทา จาหน่ายพืชผักสวนครัว กล้วยแปรรูป ข้าวแต๋น
10) Dr. SunGrainDryer เครื่องอบข้าวโพด ข้าว ถั่ว นาเสนอเทคโนโลยีเครื่องอบข้าวโพด ข้าว
และถั่ว นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเกษตรกร โดย Dr. Sun ที่ราคาที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการอบ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
11) วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย การนาเสนอผลิตภัณฑ์
และความหลากหลายของสายพั น ธุ์ ไ ผ่ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ โ ภคและการแปรรู ป เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่
หลากหลายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพของเกษตรกรในเครือข่าย
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยี ส าหรั บ วิธีการเลี้ ยงผึ้ งและการเลี้ ยงผึ้ งที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน GAP and GMP และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
สุขภาพและความงาม
การสนั บ สนุ น สิ น ค้ า เกษตรออนไลน์ แ ละตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร “อุ๊ยคาช้อปปิ้ง" เพื่อสนับสนุนการลด
การเผาด้านการเกษตรของเกษตรกร และสร้างมูลค่าในสินค้า
การเกษตร
การรวมเครือข่ายเพื่อพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของ
CM smart farmers เป็ น เครื อ ข่ า ยเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ที่ ใ ช้
ความรู้ทั้งด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตร
องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และการพัฒนา
เครือข่ายต้นแบบตลาดชุมชนปลอดสารพิษ “เครือข่ายเกษตร
ปลอดพิษแม่ปิง”
ทุน และศั ก ยภาพ องค์ค วามรู้ ใ นพั ฒ นาเพื่ อการขั บเคลื่ อ น
ระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
กาแฟชนเผ่า ที่มีเอกลั กษณ์พิเศษ และเทคนิ คกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟ
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการแปรรู ป สมุ น ไพรเพื่ อ ใช้
แก้ปัญหาสุขภาพ การนวดแผนไทย นวดตัว นวดฝ่าเท้า และ
และส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าสมุนไพรพื้นบ้านและเชื่อมโยง
บูรณาการองค์กร
เทคนิคการผลิตทางการเกษตรที่นาไปสู่อาหารปลอดภัย และ
ส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า แปรรู ป พื ช ผลทางการเกษตร
ปลอดภัยของจังหวัดลาพูน
เทคโนโลยี ด้ า นการเกษตร “เครื่ อ งอบข้ า วโพด ข้ า ว ถั่ ว ”
นาเสนอเทคโนโลยีเครื่องอบข้าวโพด ข้าว และถั่ว
การรวบรวมพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุ์ไผ่ และเทคนิค
ในการผลิตและการแปรรูปไผ่
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หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

Chiangmai Young Farmer

เครื อ ข่ า ยเกษตรปลอดพิ ษ แม่ ปิ ง ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเกษตรกร อ าเภอนาน้ อ ย
จังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกาแฟสดบ้ า นใหม่ พั ฒ นา
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง (กาแฟตั๋วกะหมี)
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส มุ น ไพรพื้ น บ้ า น บ้ า นสั นตั บเต่า ต าบลบ้ านโฮ่ ง อาเภอบ้ านโฮ่ ง
จังหวัดลาพูน
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลาพูน

Dr. SunGrainDryer เครื่องอบข้าวโพด ข้าว
ถั่ว
วิส าหกิ จชุมชนชมรมผู้ ปลู กมะม่ว งจังหวั ด
เชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย
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ความภาคภูมิใจ
- การมี ส่ ว นร่ ว มและความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงาน ทั้ ง 10 กลุ่ ม ในจั ด แสดงและน าเสนอผลงานและ
นิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ
- การเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าร่วมและหน่วยงาน
ร่วมอื่นๆ
- เวทีเสวนากลางและการอบรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน และเกษตรกร ได้ มี
โอกาสเข้าร่วมและขยายองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
- การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ปัญหา/อุปสรรค
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษาน้อย
- เวทีเสวนากลาง มีผู้เข้าร่วมรับฟังน้อย
- ช่วงเวลาการนาเสนอในเวทีเสวนา มีการใช้เสียงจากเวทีบริเวณข้างเคียง ทาให้รบกวนเวทีการเสวนา
- ผู้เข้าร่วมชมงาน หาโซนจัดนิทรรศการไม่พบ
ข้อเสนอแนะ
- จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
- ขอความร่วมมือหน่วยงานบริเวณใกล้เคียงและแจ้งโปรแกรมหน่วยงานบริเวณภายในการจัดงานร่วม
เพื่อจัดการด้านการใช้เครื่องเสียง ที่จะส่งผลกระทบ
- เพิ่มจุดและให้ข้อมูลผังบริเวณงานและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ภายในงาน
งบประมาณในการดาเนินงาน
งบประมาณในการดาเนินงานของฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตร ได้รับการ
สนับสนุนจากทางคณะเกษตรศาสตร์ คือ บูธขนาด 3 x 2 เมตร จานวน 14 บูธ (23,100 บาท)
หมายเหตุ: ไม่มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากบูธมาตรฐาน (ตามที่ Organizer เสนอ)
รายรับ (ถ้ามี)
ลาดับ

รายการ

1.

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

หน้า 39

รายจ่าย
ลาดับ
รายการ
1. ค่าบูธ
2. ค่าโปสเตอร์และค่าจัดทา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณขอตั้ง
40,000
30,000

รายจ่ายจริง
23,100*
–
23,100

* ค่าใช้จ่ายที่คณะค่าใช้จ่ายจากทางคณะเกษตรศาสตร์ คือ บูธขนาด 3 x 2 เมตร จานวน 14 บูธ
** แต่ละหน่วยงานดาเนินการค่าใช้จ่ายเอง

ภาพกิจกรรม

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

การเสวนา ในหัวข้อธุรกิจเกษตรทางเลือก ทางรอด
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ (8 พ.ย.62)
หน้า 40

การเสวนา ในหัวข้อพืชอาหารปลอดภัยและเครือข่าย
จุดเปลี่ยนของการเกษตรที่ยั่งยืน (8 พ.ย.62)
CMU
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บูธนิทรรศการของ สภาเกษตรกรจังหวัดลาพูน

บูธนิทรรศการของ กลุ่มกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา
(ตั๋วกะหมี)

บูธนิทรรศการของมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ประเทศไทย)

บูธนิทรรศการของ "Chiangmai Young Farmer"

บูธนิทรรศการของ สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์
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บูธนิทรรศการของ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน
บ้านสันตับเต่า
หน้า 41

บูธนิทรรศการของเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง
และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

บูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย อ.นาน้อย จ.น่าน
ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น

บูธนิทรรศการของ บริษัท Dr.Sun Grain dryer เครื่องอบ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง

หน้า 42
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ฝ่ายนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม

นิทรรศการแสดงผลงาน
1. น้านมและผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง
นวัตกรรมทางด้านเกษตรของ
โดย ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้า
คณะเกษตรศาสตร์และ
2. Green & Clean Coffee
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เชียงใหม่
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. การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการกาจัดแมลงและ
ไข่แมลง โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
11. เครื่องลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยี
พลาสมา โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
12. การตรวจสอบคุณภาพหลั งการเก็บเกี่ยวของผลผลิ ต
เกษตรแบบไม่ทาลาย ด้วยเทคนิค NIRS
โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100

หน้า 43

โครงการ/กิจกรรม

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม

นิทรรศการแสดงผลงาน
13. นวัตกรมการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
นวัตกรรมทางด้านเกษตรของ
โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะเกษตรศาสตร์และ
14. การพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ส ารเคมีด้วยคลื่ น
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยความถี่วทิ ยุ (Radio Frequency)
เชียงใหม่
โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
15. Biofloc Technology
โดย ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้า
16. คลินิกเกษตร
โดย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช “

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
ได้แสดงนวัตกรรมทางด้านเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูท เป็นการแสงดผลงานของคณาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ และได้ข้อมูลทางนวัตกรรม
ทางด้านเกษตรแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
ปัญหา/อุปสรรค
ระยะเวลาในการเตรี ยมงานไม่เป็นไปตามแผน อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องแผนหรือระยะเวลา
ในการจัดเตรียมงาน
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย
ลาดับ
รายการ
1.
นายจรัญ จันทึก
2.
นางสาวปริชาติ ช่างสัก
3.
นายปฏิภาน หน่อแก้ว
4.
วัสดุร้านหลังมอเครื่องครัว
5.
พลาสติกใสร้านอึ๊งเป๋งเฮง
6.
ขาแขวนทีวีร้านอมร
7.
สปอต์ไลท์ร้านอมร
8.
ไม้ดอกร้านสดใสพันธุ์ไม้
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รายจ่ายจริง
1,800.00
1,500.00
1,500.00
3,042.00
560.00
700.00
1,495.00
4,000.00
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ลาดับ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
CMU

รายการ
ต้นมะม่วงร้านไม้ไทย
ไวนิลร้านซีซีปริ้นติ้งแอนด์ดีไซน์
นางสาวพัชรี วิถี
นายสมบูรณ์ อภัยรัตน์
วัสดุสานักงานร้านเกรซสเตชั่นนารี่ฯ
วัสดุสานักงานร้านชุมภูศรี
ตู้กระจกร้านกระจกไทยวิวัฒน์
ฟิวเจอร์บอร์ดร้านหลังมอเครื่องครัว
ถุงมือร้านทองนพเก้า
วัสดุร้านศุภลักษณ์พาณิชย์
ถุงร้านสกายนานาภัณฑ์
ร้าน ก.เกษตร
ร้านสมหวังการเกษตร
ร้านสมหวังการเกษตร
ร้านสมหวังการเกษตร
เมล็ดผักร้านอึ๊งเป๋งเฮง
วัสดุใช้สอยร้านสกายนานาภัณฑ์
เมล็ดผักร้านอึ๊งเป๋งเฮง
สมุนไพรร้านโยธินพันธุ์ไม้
ถุงพลาสติกร้านอึ๊งเป๋งเฮง
ดินปลูก
หลังมอเครื่องครัว
ร้านสมหวังการเกษตร
นางสาวธิติมา ยะใจ
โปสเตอร์เจริญปริ้นเอ็กซ์เพรส
กาแฟ
อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด
อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด
ที่คนกาแฟร้านฮิลล์คอฟฟ์
อุปกรณ์ชงกาแฟร้านหยกอินเตอร์เทรด
ร้านลิขิตศิลป์
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รายจ่ายจริง
2,400.00
78,000.00
3,325.00
1,600.00
275.00
3,600.00
2,800.00
510.00
280.00
750.00
85.00
980.00
790.00
455.00
210.00
195.00
2,855.00
165.00
540.00
2,535.00
660.00
100.00
1,250.00
9,000.00
1,650.00
1,500.00
1,790.50
1,265.00
130.00
1,203.00
286.00
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ลาดับ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
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รายการ
นมร้านเชียงใหม่เฟรสมิลค์
นางสุรัสวดี กิจบุญชู
นางสาวบัวเงิน ปุ๊ดเดือน
วัสดุการเกษตรร้านโครงการหลวง
วัสดุการเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วัสดุการเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วัสดุการเกษตรร้านศิริวงศ์พานิช
ผลิตภัณฑ์การเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ผลิตภัณฑ์การเกษตรร้านตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ส้มเขียวหวานร้านส้มเก็จ-กิ๊บ
ใบรับรองแทนใบสาคัญรับบเงิน
วัสดุสานักงานร้าน GoodScutting
วัสดุการเกษตรร้านสวนน้องเดียร์ไม้ประดับ
นายโนเย่ ชี่จี่
นางสาวขวัญชนก หมุดสัก
สยามแพค
ห้างการาจี
วัสดุการเกษตรร้านหยกอินเตอร์เทรด
เจริญปริ้นท์เอ็กเพรส
หลังมอเครื่องครัว
วัสดุการเกษตรอึ๊งเป๋งเฮง
หลังมอเครื่องครัว
เชียงใหม่ไดเร็คท์
ร้านกอบแก้ว พาณิชย์
ศรีวงเครื่องหวาย
ทองหนึ่ง
รวมทั้งสิ้น

CMU

รายจ่ายจริง
4,000.00
3,000.00
500.00
285.00
686.25
129.00
721.00
358.75
450.00
760.00
110.00
8,000.00
4,000.00
4,500.00
1,500.00
660.00
128.40
150.00
400.00
220.00
800.00
85.00
55.00
156.00
240.00
1,000.00
168,675.90
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ภาพกิจกรรม

การเตรียมงาน
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ด้านหน้าของนิทรรศการ

บูทกาแฟ

บูทกล้วยไม้

หน้า 48
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บูทปทุมมา

บูทแมลง

บูทโคนม

บูทหุ่นยนต์มะม่วง
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ฝ่ายประชุมและเสวนาวิชาการ
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรม

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม

1. นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า :
Crazy Innovation for Smart Life
2. โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ : Black
Gold /King of Nuts/ Food of God :
Precious Chances for the Three
Species in Northern Thailand
3. โอกาสของกัญชาในอนาคต : Next Step
of Cannabis
4. มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และ
กระท่อม

คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป
คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป

คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป
คณาจารย์ นักวิจัย พนักงานหน่วยงานรัฐ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป

จานวน
ผู้เข้าร่วม
103
73

188
175

กิจกรรมบนเวทีกลางและห้องประชุมต่างๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมายเพิ่มเติม
เวทีกลาง
วันที่
ช่วงเวลา
7 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น.

12.15 - 13.00 น.

หัวข้อประชุมและเสวนา
นาเสนอโครงการของนักเรียน/นักศึกษา +
ประกวดนวัตกรรม 10 ทีม
เทคโนโลยีโรงเรือนในปัจจุบันจากประเทศจีน
(Sangreen International Agriculture Technology)
พิธีมอบรางวัล SMART AGGIE CAMP 2019

13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 15.15 น.
15.15 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.

พัก
เปิดวิดีโอแนะนาคณะเกษตรศาสตร์
ดนตรีพื้นเมือง
การแสดงพื้นเมือง
พิธีเปิดงานมอบรางวัลประกวดพืช

12.00 - 12.15 น.
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ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จากัด
(รศ.ดร.จิราพร-ประสานงาน)

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/
นักศึกษา

ฝ่ายนันทนาการและการ
แสดง
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วันที่
ช่วงเวลา
8 พ.ย. 62 09.30 - 12.00 น.

หัวข้อประชุมและเสวนา
“นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า : Crazy
Innovation for Smart Life
- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร
- การตรวจสอบคุณภาพดินและน้า
- Plant Factory
- เทคนิคการปลูกพืชแบบ Aeroponic
1) คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด
2) ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
(Wangree Health Factory Co., Ltd.) Plant Factory
4) ดร.อรทัย วงค์เมธา
กรมวิชาการเกษตร
ผู้ดาเนินรายการ : อ.ดร.วัชรพงษ์ นรพัลลภ
12.00 - 13.00 น. นวัตกรรมเสริมความเฮงเกษตรกร ด้วยแอปพลิเคชั่น
ยอดฮวงจุ้ย
13.00 - 14.00 น. “PR non degree”
14.00 - 14.30 น. - เทคโนโลยีเครื่องคักแยกผลไม้อัจฉริยะ จากประเทศ
ฮอลแลนด์ (Greefa)
- เทคโนโลยีการบรรจุพืชผัก ผลไม้อัจฉริยะจาก
ประเทศสิงคโปร์ (Debest Technology Sdn bhd.)
- Vertical garden indoor farming (Upgrown
Farming Co.)
15.00 - 15.30 น. อนาคตตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ไทย “อุ๊ยคาช้อปปิ้ง”
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
15.30 - 16.00 น. ธุรกิจเกษตร ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรรุ่นใหม่
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
16.00 - 16.30 น. พืชอาหารปลอดภัยกับการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
16.30 - 17.00 น. ผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อความงาม
ดูแลโดย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
17.00 - 20.00 น. ราวงย้อนยุค
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ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ

ซินแส
อ.พรภพ ปองทอง
คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส
จากัด

มูลนิธิเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(ประเทศไทย)
Chiang Mai Young
Farmer
เครือข่ายเกษตรกร
แม่ปิง/เครือข่ายน่าน
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและ
ผลิตภัณฑ์
ฝ่ายนันทนาการและ
บันเทิง

หน้า 51

วันที่
9 พ.ย. 62

ช่วงเวลา
09.30 - 11.30 น.

11.30 - 13.00 น.

หน้า 52

หัวข้อประชุมและเสวนา
“โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ : Black Gold /
King of Nuts/ Food of God: Precious Chances
for the Three Species in Northern Thailand ”
- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร
อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟอะราบิกา
- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร
อุตสาหกรรมและธุรกิจโกโก้
- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร
อุตสาหกรรมและธุรกิจมะคาเดเมีย
1) คุณพิษณุชัย แก้วพิชยั
บจก.ดอยช้างออริจินอล
2) รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3) คุณพิจิตร ศรีปินตา
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ผู้ดาเนินรายการ: คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
“โอกาสของกัญชาในอนาคต : Next Step of
Cannabis”
- การปลูกและการผลิต Cannabis
- การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและปัจจุบัน
- ทิศทางการวิจัยทางกัญชากับคณะเกษตร
- ปปส. : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้บริโภค
1) ดร.สริตา ปิ่นมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู (องค์การมหาชน)
(สวพส.)
2) นพ.สมนึก ศิริพานทอง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
3) รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4) พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร
ผกก.2 บก.ปส.3
กองบังคับการสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด
ผู้ดาเนินรายการ: อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

CMU

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ

ฝ่ายประชุมและเสวนา
วิชาการ
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วันที่
ช่วงเวลา
9 พ.ย. 62 13.00 - 15.00 น.

15.30 - 17.30 น.

17.30 - 18.00 น.

หัวข้อประชุมและเสวนา
“เทคโนโลยีการผลิตลาไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ”
1. คุณชยันต์ เนรัญชร รุ่น 10
2. ผศ.พาวิน มะโนชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ดาเนินรายการ:
1) คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ รุ่น 33
2) คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ รุ่น 18
“การผลิตผักส่งห้าง ทาอย่างไร?”
1. คุณชินวัตร ตาไคร้ - รุ่น 47
นาย ก.ฟาร์ม
2. คุณธีระพงศ์ ทาหล้า - รุ่น 42
พงศ์ ผักดอยโอเค
3. คุณอรวรรณ ทิพยวงษ์ - รุ่น 30
นอร์ท ออร์แกนิคไทย
ผู้ดาเนินรายการ:
1) คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ - รุ่น 18
2) คุณประภัสสรา บรรดิษฐ - รุ่น 20
การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับตู้พรรณไม้น้า

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า

ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า

ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์นา้
18.00 - 19.00 น. การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหมอสี
ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์นา้
10 พ.ย. 62 09.15 - 11.00 น. - เทคโนโลยีระบบน้า จากประเทศอิตาลี (Irrite Spa.) บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส
- ระบบควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน จากัด
อัจฉริยะ (Evergrow)
(รศ.ดร.จิราพร - เทคโนโลยี Horti culture in Asia (Agri Solutions ประสานงาน)
Asia Co., Ltd)
11.00 - 12.00 น. เสวนา “นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการเกษตรแผนใหม่” บริษัท วิสและบุตร
(ประสานงาน คุณเปิ้ล)
090-2624289
12.00 - 13.00 น. เลือกตาแหน่งตั้งระบบน้าเสริมความเฮง ด้วยสมาร์ทโฟน ซินแส อ.พรภพ ปองทอง
ดูแลโดย live eye
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วันที่
ช่วงเวลา
10 พ.ย. 62 13.00 - 18.00 น.

18.00 - 20.00 น.
11 พ.ย. 62 09.30 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.

หัวข้อประชุมและเสวนา
ผู้รับผิดชอบ
- การจัดเตรียมสถานที่
ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
- พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลปลากัด ปลาหมอสี สัตว์นา้
ปลาหางนกยูง พันธุไ์ ม้นา้ (Best in show)
- การมอบรางวัลการประกวดปลากัด ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง พันธุไ์ ม้นา้ งูสวยงาม
จานวน 200 รางวัล
วิดีโอภาพกิจกรรมตลอดงาน
การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลากัด

ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์นา้
ตั้งตู้ปลาตาแหน่งใดกระตุ้นโชคลาภ ด้วยแอปพลิเคชั่น ซินแส อ.พรภพ ปองทอง
ยอดฮวงจุ้ย
การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับปลาหางนกยูง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์นา้

18.00 - 19.00 น.
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ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่
7 พ.ย. 62

ช่วงเวลา
09.15 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.

14.00 - 17.00 น.

8 พ.ย. 62

09.15 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

9 พ.ย. 62

09.15 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

CMU

หัวข้อประชุมและเสวนา
Kubota หัวข้อการเสวนา
เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)
บรรยายพิเศษ : นโยบายผลักดันและ
สนับสนุน
"เกษตรปลอดการเผาในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ"
(Zero Burn)
เสวนา Cage Free System
by Mr. Doug Doty / CHORE TIME
ดาเนินการโดย: ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้ ร่วมกับบริษัท CHORE TIME
โครงการจัดงานสัมมนา 2019 Royal
Project Foundation and Taiwan
ICDF Symposium : Technical
Cooperation on Integrated Crop
Management in Royal Project
Area
โดย มูลนิธิโครงการหลวง
การแสดงความก้าวหน้าและ
ความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยา
(สกสว.)

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

หมายเหตุ
Classroom เก้าอี้ 200 ที่นั่ง
Theatre เก้าอี้ 250 ที่นั่ง
- พิธีเปิดและบรรยาย เวทีโล่งๆ
ใช้โพเดียม
* จัดชุดโซฟา 5 ที่ (กรมการข้าว/
มช./ธกส./คูโบต้า/MC)
มีป้ายโลโก้และโน๊ตบุ๊กมาเอง
โต๊ะคลุมผ้า 1 ตัว
เก้าอี้ 1 ตัว

Classroom เก้าอี้ 200 ที่นั่ง
* จัดชุดโซฟา 4 ที่ ใช้โพเดียม
โต๊ะคลุมผ้าลง MOU 1 ตัว บนเวที
เก้าอี้คลุมผ้า 2 ตัว บนเวที

1. Classroom เก้าอี้ 200 ที่นั่ง
2. จัดโต๊ะนั่งสาหรับวิทยากร แถว
หน้า
3. ใช้โพเดียม
4. โต๊ะลงทะเบียน
5. โต๊ะวิทยากรสาหรับบรรยายบนเวที
1 ตัว (วิทยากรขึ้นพูดทีละ 1 ท่าน)
6. เครื่องฉาย LCD + จอ
7. พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ หลังห้อง
ประชุม
8. พื้นที่จัดอาหารว่าง หลังห้องประชุม
จุดทิ้งขยะ
9. ไม่ใช้โซฟา
10. เตรียมห้องอาหารกลางวัน 200
ที่นั่ง
หน้า 55

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

11 พ.ย. 62 09.15 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
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หัวข้อประชุมและเสวนา
การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
คุณภาพในภาคเหนือ
เสวนา “แนวทางการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
เชิงพาณิชย์”

หมายเหตุ
(รศ.ดร.จิราพร)
ดูแลโดย ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ
จัดที่นั่งแบบ classroom 200 ที่นั่ง
เก้าอี้โซฟาบนเวที 10 ที่ โต๊ะเข้าชุด
โซฟา 2 โต๊ะ

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

ผู้ดาเนินรายการ :
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ผู้เข้าร่วม 300 คน
จัด Backdrop หลังเวที
จัดที่นั่งแบบ classroom 300 ที่นั่ง
เก้าอี้โซฟาบนเวที 3 ที่ โต๊ะเข้าชุด
โซฟา 1 โต๊ะ
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ห้องประชุม A1-A4
วันที่/ช่วงเวลา
วันที่
วันพฤหัสบดี 7 พ.ย. 2562

วันศุกร์ 8 พ.ย. 2562

ช่วงเวลา
09.15 - 12.00 น.

ห้องประชุม A1
การทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)

13.00 - 16.00 น.

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)

09.15 - 12.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

CMU

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)
The Future of Horticultural Crop Production
and Quality with Dutch Innovation by Menno
Keppel, CEO, Agri Solutions Asia

One Health in Agriculture
โดย ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
Horticulture Innovation and Global
Trend โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

หัวข้อประชุมและเสวนา
ห้องประชุม A2
ห้องประชุม A3
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(เวลา 09.00-12.00 น.)
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ)
“การใช้เครื่องมือออกแบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับธุรกิจเกษตร
อาหารมูลค่าสูง” โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ประกวด+แสดงผลงาน
(เวลา 13.00-14.00 น.)
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ)
“นมหน้าฟาร์ม ต้านภัยคุกคาม FTA”
โดย ผู้แทนโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา
(เวลา 14.00-15.00 น.)
“คุยเรื่องไข่...กินอย่างไร จึงปลอดภัย”
โดย กรมปศุสตั ว์
(เวลา 15.00-16.00 น.)
“เนื้อโคไทย ไม่แพ้เนื้อโคชาติใดในโลก”
โดย คุณนเรศ รัศมีจัทร์ ประธานเครือข่าย
โคเนื้อล้านนา
(เวลา 9.00-16.00 น.)
แมลงทหารเสือ อนาคตใหม่
ประกวดจัดสวนถาดแห้ง
เพื่อคนรุ่นใหม่ (รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน)
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ)
(เวลา 13.00-16.00 น.)
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
(ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนฯ)
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ห้องประชุม A4

Business Matching
ต่างประเทศ
(AGRI-INNO ASIA
2019)

Business Matching
ต่างประเทศ
(AGRI-INNO ASIA
2019)

CMU
วันที่
วันศุกร์ 8 พ.ย. 2562

ช่วงเวลา
16.30 - 17.30 น.

วันเสาร์ 9 พ.ย. 2562

09.15 - 12.00 น.

13.00-17.00 น.

17.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2562

09.15-12.00 น.
13.00-17.00 น.

วันจันทร์ 11 พ.ย. 2562

09.15-12.00 น.

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ห้องประชุม A1
อบรมการนาเข้าข้อมูล ระบบ AgTrace
โดย ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอก
อากาศ
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)
การจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอก
อากาศ (ต่อ)
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)

หน้า 58
ห้องประชุม A2

ห้องประชุม A4

อบรม “online marketing
เพื่อเกษตรกรยุคใหม่” มูลนิธิเกษตร
รักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
(ผศ.ดร.บุศรา ลิม้ นิรันดร์กลุ )
อบรมการนาเข้าข้อมูล ระบบ AgTrace
โดย ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

การออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพือ่ การเกษตรในสวน
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)
การออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรใน อบรม “Online Marketing เพื่อ
สวน (ต่อ)
เกษตรกรยุคใหม่”
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)
มูลนิธเิ กษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ประเทศไทย)
(ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ )
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ปศุสัตว์ไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทาเองอย่างง่าย
(บัณฑิตศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และ
(ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น)
สัตว์น้า)

13.00-17.00 น.
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ห้องประชุม A3
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(9.00-16.00 น.)
ชันโรงแมลง
อุตสาหกรรมใหม่สร้าง
รายได้ยุค 4.0
(รศ.ดร.จิราพร)

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- สถานที่มีความเหมาะสม และสามารถรองรับผู้สนใจได้เป็นจานวนมาก
- ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ
- กรรมการในฝ่ายมีความสามัคคีและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างดี
- ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานสะดวกและเป็นไปได้ด้วยดี
ปัญหา/อุปสรรค
- มีผู้เข้าร่วมฟังจานวนน้อย
- ขาดการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนการจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจได้
รับทราบมากยิ่งขึ้น
- ศูนย์ประชุมมีเงื่อนไขการใช้พื้นที่ที่เข้มงวด
- ไม่มีพิธีกรดาเนิ น รายการบนเวทีกลาง เนื่องจากไม่ได้มีการคุยรายละเอียดอย่างชัดเชนเรื่องหน้าที่
ดังกล่าว จึงทาให้การดาเนินการบางช่วงเวลาติดขัด
- มีงานที่ไม่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งแต่งตั้ง ทาให้เกิดความสับสนใจการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การที่ฝ่ายต้อง
รับผิดชอบในการประเมินกิจกรรมย่อยเอง และสรุปผลเอง/ มีกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากที่สรุป
- ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลเวทีกลาง จึงทาให้เกิดความขัดข้องในหลายส่วน เช่น การดูแลเครื่อง
เสียง ลาดับเวลา การบริการน้าดื่ม การดูแลภาพรวมของเวทีกลาง
- มีเสียงรบกวนจากพื้นที่รอบข้างซึ่งอยู่ในความดูแลของ ธกส.
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีการจัดทาแผน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนตั้งแต่แรก
- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลเวทีกลางโดยเฉพาะ
- เห็นควรมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพิธีกรเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เวทีกลางว่างลง ทาหน้าที่
ช่ว ยประชาสั ม พัน ธ์ง าน ในส่ ว นของกิจ กรรมในภาพรวม บริ ษัท / ร้า นค้ า ต่า งๆ ที่ เข้ ามาร่ ว มแสดง
นิทรรศการและจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ในเชิงวิช าการ และดาเนินกิจกรรมบนเวที เพื่อสร้างสี สั นให้ กับ
เวทีกลาง เช่น การเชิญบริษัทต่างๆ ขึ้นเวที เพื่อถาม-ตอบ และแลกของรางวัล
งบประมาณในการดาเนินงาน
 รายจ่าย
ลาดับ

รายการ

1
2

เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของฝ่าย (รายละเอียดส่งการเงิน)
นาส่งเงินคืน

CMU
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งบประมาณ
ขอตั้ง
160,000.00

รายจ่ายจริง

65,163.15
94,836.85
หน้า 59

ภาพกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า : Crazy Innovation for Smart Life”
- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร โดย คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
- การตรวจสอบคุณภาพดินและน้า 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
ดาเนินรายการโดย: 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
ดาเนินรายการโดย: คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
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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
กองบังคับการสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด
ดาเนินรายการโดย: อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข คณะเกษตรศาสตร์ มช.

เสวนาเรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม”
โดย ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ (อดีตอธิบดี กรมอัยการสูงสุด) และ ดร.อภิวิชญ์ วรรณะ
ดาเนินรายการโดย: รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ
เรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
-----------------------------------------------------------------

สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่เหนือกว่า” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
เสวนาทั้งหมด จานวน 103 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานองค์กรเอกชน
ค้าขาย/นักธุรกิจ
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคคลทั่วไป

จานวน
(N = 103 คน)
19
4
2
9
67
2

ร้อยละ
18.45
3.88
1.94
8.74
65.05
1.94

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05 รองลงมา ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45
เกษตรกร จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 พนักงานองค์กรเอกชน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 และ
ค้าขาย/นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป จานวนเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 81 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.64
ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
ข้อมูล

จานวน
(N = 81 คน)

ร้อยละ

36
45

44.44
55.56

เพศ
ชาย
หญิง
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อายุ
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
อื่นๆ

11
50
8
5
7

13.58
61.73
9.88
6.17
8.64

2
2
62
10
5

2.47
2.47
0.00
76.54
12.35
6.17

12
2
1
7
58
1

14.81
0.00
2.47
1.23
0.00
8.64
0.00
71.60
1.23

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 ระดับการศึกษา
ปริญาตรี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 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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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ประเด็นการประเมิน

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา
4. การได้รับความอานวยความสะดวก
ในการเข้าร่วม
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์
ที่ใช้
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

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

น้อยที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)

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)

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
(มากที่สุด)
4.48
(มากที่สุด)
4.20
(มากที่สุด)
4.27
(มากที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
4.42
(มากที่สุด)
4.46
(มากที่สุด)
4.30
(มากที่สุด)

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)

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ ต อบแบบประเมิ นมี ความคิด เห็ นต่ อกิ จกรรมฝ่ ายประชุ มและเสวนา
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) ความเหมาะสมของสถานที่
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย 4.48) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.20)
การได้รับความอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) ความรู้ ความสามารถ
ของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.42) การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) และความรู้
ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30)
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ตารางที่ 4 ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
จานวน
อาชีพ
(N = 103 คน)
คุ้มค่า
78
ไม่คุ้มค่า
1
ไม่สามารถประเมินได้
2

ร้อยละ
96.30
1.23
2.47

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จานวน 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.30 รองลงมาไม่สามารถประเมินได้ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 และไม่คุ้มค่า จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ*
- Plant Factory
- การปลูกผักระบบ Aeropronic
- การทาเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
- นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่
- นวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตร
- เกษตรแม่นยา
- มุมมองด้านนวัตกรรมในอนาคต
- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรมการเกษตร
- ระบบของ AIS
- การเป็น smart aggie
- Vertical framing
- Urban farm
- ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี
- การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน
- การปลูกพืชระบบรากแขวน
- สิ่งแวดล้อม
- ระบบมาตรฐานที่เกียวกับการเกษตร
- ผลิตลาไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ
- 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: เรียงจากคาตอบที่ซ้ามากที่สุด
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ
เรื่อง “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
-----------------------------------------------------------------

สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ ลงทะเบียนเข้าร่ว ม
ฟังเสวนาทั้งหมด จานวน 73 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรเอกชน
ค้าขาย/นักธุรกิจ
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคคลทั่วไป

จานวน
(N = 73 คน)
10
1
17
5
17
16
7

ร้อยละ
13.70
1.37
23.29
6.85
23.29
21.92
9.59

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ ที่ล งทะเบี ยนเข้า ร่ ว มฟั ง เสวนาวิ ช าการส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกร กั บ
พนักงานรั ฐวิส าหกิจ จ านวน 17 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 23.29 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา จานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.92 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 บุคคลทั่วไป
จ านวน 7 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 9.59 ค้าขาย/นั กธุร กิจ จานวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.85 และพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30
ตารางที่ 6 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
ข้อมูล

จานวน
(N = 63 คน)

ร้อยละ

32
31

50.79
49.21

เพศ
ชาย
หญิง
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อายุ
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

7.94
22.22
17.46
9.52
42.86

4
3
39
13
4

0.00
6.35
4.76
61.90
20.63
6.35

13
2
7
5
19
17

20.63
3.17
11.11
7.94
0.00
30.16
0.00
26.98

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ระดับการศึกษา
ปริ ญ าตรี จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.90 และอาชี พ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกร 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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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

น้อยที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)

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)

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
(มากที่สุด)
4.41
(มากที่สุด)
4.13
(มาก)
4.29
(มากที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
4.37
(มากที่สุด)
4.48
(มากที่สุด)
4.37
(มากที่สุด)

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา
4. การได้รับความอานวยความสะดวก
ในการเข้าร่วม
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์
ที่ใช้
7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่
มีอยู่เดิม
8. ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

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)

จากตารางที่ 7 พบว่ าผู้ ตอบแบบประเมิ น มีค วามคิ ด เห็ นต่ อกิ จ กรรมฝ่ า ยประชุ มและเสวนา
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) ความเหมาะสมของสถานที่
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) การได้รับ
ความอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ความรู้ ความสามารถของ
วิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.37) การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48) และความรู้
ทีไ่ ด้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37)
ตารางที่ 8 ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
จานวน
อาชีพ
(N = 63 คน)
คุ้มค่า
61
ไม่คุ้มค่า
2
ไม่สามารถประเมินได้
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ร้อยละ
96.83
3.17
0.00
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จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จานวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.83 และไม่คุ้มค่า จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ*
- การปลูกโกโก้
- กาแฟ
- มะคาเดเมีย
- โอกาสของพืชทองในภาคเหนือ
- พืชปลูกที่แปรรูป เพิ่มมูลค่าทางการตลาด
- โกโก้สาหรับวิสาหกิจชุมชน
- 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*
- เวลาจากัดทาให้วิทยากรถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ
- มีเสียงรบกวน
- ระยะทางไกล
- สถานที่ไม่เหมาะสม
- หาสถานที่จัดงานยาก
- วิทยากรพูดเร็วเกินไป
- ฟังไม่ทันเนื่องจากผู้บรรยายพูดเร็วเกินไป และในการตอบคาถามแต่ละท่านตอบไม่ตรงคาถาม
ข้อเสนอแนะ*
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย
- เวลาไม่เพียงพอ
- อยากให้จัดในห้องประชุมที่มีโต๊ะสาหรับนั่ง เพื่อสะดวกในการจดบันทึก และขยายเวลาเป็น 2 วัน
เพื่อเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
หน้า 70
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-

ควรทา scope การบรรยาย
ควรใจเย็นในการตอบคาถามมากกว่านี้ และในบางเรื่องที่พูดก็กว้างเกินไปกว่าจะเข้าใจ
นาเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเกษตร
หัวข้อดีมากสามารถนาไปใช้ได้ต่อ
ควรจัดกิจกรรมบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจมากขึ้น
ควรประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเกษตรกร
จัดบ่อยๆ
ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมรับฟังดีมาก
เป็นศูนย์รวมดีมาก

หมายเหตุ: เรียงจากคาตอบที่ซ้ามากที่สุด
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ
เรื่อง “โอกาสของกัญชาในอนาคต”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
-----------------------------------------------------------------

สรุ ปผลการเสวนาวิชาการ เรื่ อง “โอกาสของกัญชาในอนาคต” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีผู้ ลงทะเบียนเข้าร่ว ม
ฟังเสวนาทั้งหมด จานวน 188 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานองค์กรเอกชน
ค้าขาย/นักธุรกิจ
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคคลทั่วไป

จานวน
(N = 188 คน)
10
5
2
2
164
5

ร้อยละ
5.32
2.66
1.06
1.06
87.23
2.66

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 รองลงมา ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32
บุคคลทั่วไป กับพนักงานองค์กรเอกชน จานวน 5 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.66 และในส่วนของค้า ขาย/
นักธุรกิจ กับเกษตรกร จานวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.06 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 74 คน
เป็นร้อยละ 39.36
ตารางที่ 10 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
ข้อมูล

จานวน
(N = 74 คน)

ร้อยละ

25
49

33.78
66.22

เพศ
ชาย
หญิง
หน้า 72

CMU

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

อายุ
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
อื่นๆ

38
25
4
2
5

51.35
33.78
5.41
2.70
6.76

1
1
61
10
1

0.00
1.35
1.35
82.43
13.51
1.35

7
3
3
60
1

9.46
0.00
4.05
0.00
0.00
4.05
0.00
81.08
1.35

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ ตอบแบบประเมินเข้าร่ว มฟังเสวนาวิช าการส่ ว นใหญ่ เป็นเพศหญิง
จ านวน 49 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.22 อายุ น้ อ ยกว่ า 21 ปี จ านวน 38 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.35
ระดับการศึกษาปริญาตรี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 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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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ประเด็นการประเมิน

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา
4. การได้รับความอานวยความสะดวก
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

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

น้อยที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)

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)

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
(มากที่สุด)
4.18
(มาก)
4.11
(มาก)
3.97
(มาก)
4.54
(มากที่สุด)
4.38
(มากที่สุด)
4.46
(มากที่สุด)
4.00
(มาก)

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)

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็ นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) ความเหมาะสมของสถานที่
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) การได้รับความ
อานวยความสะดวกในการเข้า ร่ ว ม อยู่ ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.97) ความรู้ ความสามารถของวิทยากร
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.38) การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติม จากที่มีอยู่เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46) และความรู้ที่ได้รับ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
ตารางที่ 12 ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
จานวน
อาชีพ
(N = 74 คน)
คุ้มค่า
72
ไม่คุ้มค่า
ไม่สามารถประเมินได้
2
หน้า 74

CMU

ร้อยละ
97.30
0.00
2.70

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จานวน 72 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.30 และไม่สามารถประเมินได้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ*
- กัญชาและกัญชง
- โอกาสของกัญชาในอนาคต Next Step of Cannabis
- การวิจัย กัญชา
- ประโยชน์ของกัญชงและกัญชา
- กัญชาทางการแพทย์
- กัญชง กัญชา ต่างกันอย่างไร
- โอกาสของกัญชาในอนาคต ในเรื่องกฏหมาย
- การปลูกและการผลิต Canabis
- การเป็นผู้นาด้านกฏหมายกัญชา
- กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงใหม่
- กัญชาไทยในเศรษฐกิจโลก
- โอกาสในการศึกษากัญชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประเภทของกัญชา
- พืชผักเศรษฐกิจ
- การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
- การตลาดสาหรับเกษตรยุคใหม่
- เกษตรอัจฉริยะ
- การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยา
- 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
- เวลาที่จัดคร่อมช่วงพักเที่ยง
- ควรเพิ่มเวลาถาม เนื่องจากเนื้อหามีมาก
- น่าจะมีแผ่นพับให้ความรู้หรือแผ่นสรุปเนื้อหาที่เสวนา
- ควรจัดในห้องประชุม
- ถ่ายทอดสดหรือ live หรือ อัพโหลดขึ้น youtube
- อยากให้จัดแถว ๆ มช. หรือหอประชุมจะสะดวกต่อผู้เข้าร่วมมากกว่านี้
- สถานที่จัดควรใหญ่กว่านี้
- ควรจัดสถานที่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้คนให้มากขึ้น
- ขอชื่นชมงานจัดดีมากๆ
- จัดได้ดีแล้วครับ เพียงแต่การจัดเสวนาที่เวทีใหญ่ ควรมีการแยกสัดส่วนและควบคุมเสียงที่ดีกว่านี้
- ดีแล้ว เนื้อหาครอบคลุมทั้งการผลิต การใช้ประโยชน์ และการควบคุม
หมายเหตุ: เรียงจากคาตอบที่ซ้ามากที่สุด

หน้า 76
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สรุปผลการประเมินเสวนาวิชาการ
เรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
-----------------------------------------------------------------

สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาเรียนมารู้กฎหมาย กัญชา กัญชง และกระท่อม” เมื่อวันที่
11 พฤศจิ กายน 2562 ณ ศู นย์ ประชุ มและแสดงสิ นค้ านานาชาติ เฉลิ มพระเกี ยรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาทั้งหมด จานวน 175 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 13 อาชีพของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์กรเอกชน
ค้าขาย/นักธุรกิจ
รับจ้าง
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคคลทั่วไป

จานวน
(N = 175 คน)
103
7
10
3
2
9
30
11

ร้อยละ
58.86
4.00
5.71
1.71
1.14
5.14
17.14
6.29

จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ
จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14
บุคคลทั่วไป จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 พนักงานองค์กรเอกชน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71
เกษตรกร จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ค้าขาย/
นักธุรกิจ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และรับจ้าง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 โดยมีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 77.71
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ตารางที่ 14 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
ข้อมูล

จานวน
(N = 136 คน)

ร้อยละ

76
60

55.88
44.12

4
35
30
28
39

2.94
25.74
22.06
20.59
28.68

4
2
72
46
12

0.00
2.94
1.47
52.94
33.82
8.82

75
4
9
2
3
14
20
9

55.15
2.94
6.62
1.47
2.21
10.29
0.00
14.71
6.62

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
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
อื่น ๆ

จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ ต อบแบบประเมินเข้าร่ว มฟัง เสวนาวิ ช าการส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 ระดับ
การศึกษาปริญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.15
หน้า 78
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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
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

น้อยที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)

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)

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
(มากที่สุด)
4.42
(มากที่สุด)
4.12
(มาก)
4.27
(มากที่สุด)
4.60
(มากที่สุด)
4.11
(มาก)
4.24
(มากที่สุด)
4.04
(มากที่สุด)

1. ความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง
2. ความเหมาะสมของสถานที่
3. ความเหมาะสมของวัน เวลา
4. การได้รับความอานวยความสะดวก
ในการเข้าร่วม
5. ความรู้ ความสามารถของวิทยากร
6. ความเหมาะสมของสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้
7. การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มี
อยู่เดิม
8. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้

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)

จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็ นต่อกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
ความคิดเห็นต่อความน่าสนใจของหัวข้อเรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ความเหมาะสมของสถานที่
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) ความเหมาะสมของวัน เวลา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) การได้รับ
ความอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) ความรู้ ความสามารถของ
วิทยากร อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (ค่า เฉลี่ ย 4.60) ความเหมาะสมของสื่ อหรืออุปกรณ์ที่ใ ช้ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.11) การได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เดิม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) และความรู้
ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.04)
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ตารางที่ 16 ความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา
จานวน
อาชีพ
(N = 136 คน)
คุ้มค่า
125
ไม่คุ้มค่า
1
ไม่สามารถประเมินได้
10

ร้อยละ
91.91
0.74
7.35

จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความคุ้มค่า จานวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.91 ไม่สามารถประเมินได้ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 และไม่คุ้มค่า จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.74
หัวข้อเสวนาทางการเกษตรที่สนใจ*
- กฏหมายการครอบครองกัญชา กัญชง กระท่อม
- ประโยชน์ข้อเสีย ข้อดี กัญชา
- การปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม
- ประโยชน์ของกัญชง
- ปลดล็อค และการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/การค้า
- กรณีศึกษาการปลูกกัญชาแบบถูกกฏหมายในประเทศ (วิสาหกิจชุมชน)
- ความก้าวหน้าของกัญชง กัญชา และกระท่อม
- น้ามันกัญชา ใช้บริโภคอะไรได้บ้าง และจะผลิตได้อย่างไร?
- การกลั่นน้ามันกัญชา การใช้เพื่อรักษาตัวเอง
- ผลิตภัณฑ์และการใช้สารสกัดจากกัญชา
- ศักยภาพของประเทศไทยในการปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม
- นวัตกรรมสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร
- การใช้นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย
- การทาประโยชน์จากขยะเปียก เช่น แก๊ส ปุ๋ย
- การปลูกพืชด้วยวิธีแนวทางเกษตรอินทรีย์
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- การเลี้ยงกุ้งแม่น้า (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
- การเสวนามีเวลาจากัด ต้องมีการลาดับหัวข้อให้เป็น เพื่อความเข้าใจได้ง่ายและเข้าประเด็นได้ชัดเจน
- ควรมีการเกริ่นนาก่อน เพื่อให้เข้าใจความหมาย คานิยาม หรือพูดเข้าบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน
- ควรมีบทนา ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย การใช้ทางการแพทย์ของกัญชา กัญชง อย่างง่าย
- แนะนาให้ใช้เวลาเสวนา 2 - 2.5 ชั่วโมง น่าจะได้รายละเอียด ถาม-ตอบ มากขึ้น
- วิทยากรผู้ดาเนินรายการ ยังมีความรู้ด้านกัญชาน้อยไป
- ควรจะหาผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ คนที่รู้จริง ไม่ใช่อธิบดี
- ผู้ดาเนินรายการคณบดีควรมีความรู้รอบด้าน ทางด้านกัญชง กัญชา มากกว่านี้
- ควรเชิญวิทยากรท่านอื่นที่มีความรู้ด้านกัญชา เช่น หมอสมยศ ลุงตู่ เพื่อจะได้ทราบอีกแง่มุมอื่นๆ ไม่ได้มี
แต่บุญมองจากด้านกฎหมาย
- การจัดเสวนารอบต่อไปควรนาผู้ป่วย ฝ่ายกฏหมาย มาเสวนาร่วมกันน่าจะเกิดประโยชน์และได้แนวทางใน
การดาเนินการทางกฏหมายได้ถูกแนวทางและเกิดประโยชน์ทั้งผู้ป่วย หมอ นักกฏหมาย
- หากมีการเสวนาครั้งต่อไป ควรเชิญ จนท.สาธารณสุข และผู้วิจัยเข้าร่วมเสวนาด้วย
- เพิ่มผู้รู้สาขาอาชีพ เช่น หมอ
- เพิ่มสาระประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- ส่วนมากเนื้อหาไม่มีเรื่องกระท่อม
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- อยากให้พูดถึงบริบททางกระท่อม ประโยชน์และโทษของกระท่อม การใช้กระท่อมทั้งในทางที่ผิด/การใช้
ในแบบวิถีชุมชน
- ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
- เป็นประโยชน์ในแนวทางปฏิบัติต่อไป
- ภายใน 5 ปี นี้ ขอให้ทางราชการร่วมมือทาผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม ราคาถูกมีคุณภาพ
- น่าจะมีการสนับสนุนให้ไช้สารสกัดรักษาโรคโดยเร็ว
- ควรเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
หมายเหตุ: เรียงจากคาตอบที่ซ้ามากที่สุด
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ฝ่ายอบรมวิชาชีพระยะสั้น
โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
1. การทาผลิตภัณฑ์และของชาร่วยจากรังไหม
2. การทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้
3. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน
4. การประกอบการ “ร้านนมสด”
5. การประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน"
6. การทาสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง
7. การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน
8. การผลิตอาหารหมักต้นทุนต่าสาหรับการเลีย้ งสัตว์เคี้ยวเอื้อง
9. แมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่
10. การจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ
11. ระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน
12. การทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพ
13. การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด แมลงอุตสาหกรรมแหล่งโปรตีนใหม่
เชิงพาณิชย์
14. การออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรในสวน
15. การชงกาแฟ และ การเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ
16. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทาเองอย่างง่าย
17. การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ( Biofloc )
18. การทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2
19. ชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0

บุคคล/หน่วยงาน
ทีเ่ ข้าร่วม (คน)
ผู้สนใจทั่วไป 29 คน
ผู้สนใจทั่วไป 13 คน
ผู้สนใจทั่วไป 22 คน
ผู้สนใจทั่วไป 16 คน
ผู้สนใจทั่วไป 12 คน
ผู้สนใจทั่วไป 30 คน
ผู้สนใจทั่วไป 27 คน
ผู้สนใจทั่วไป 15 คน
ผู้สนใจทั่วไป 18 คน
ผู้สนใจทั่วไป 15 คน
ผู้สนใจทั่วไป 19 คน
ผู้สนใจทั่วไป 14 คน
ผู้สนใจทั่วไป 180 คน

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
50
85
90
60
60
80
70
70
75
90
70
85
90

ผู้สนใจทั่วไป 42 คน
ผู้สนใจทั่วไป 25 คน

90
90

ผู้สนใจทั่วไป 29 คน
ผู้สนใจทั่วไป 19 คน
ผู้สนใจทั่วไป 25 คน
ผู้สนใจทั่วไป 28 คน

95
70
95
75

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- มีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมจานวนมาก
- คณาจารย์มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย
- สามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะได้อย่างกว้างขวาง
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ปัญหา/อุปสรรค
- เนื่องจากระยะเวลาเปิดรับสมัครล่วงหน้าค่อนข้างนาน จึงมีผู้ที่สมัครไว้ไม่มาเรียนตามจานวน ทาให้ผู้อื่น
เสียสิทธิในการเข้าร่วมอบรม
- เนื่องจากภาระงานของคณาจารย์มีจานวนมาก จึงทาให้การฝึกอบรมบางหลักสูตรต้องใช้วิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามาเสริม
- จานวนนักศึกษามาช่วยงานน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
- ควรจั ด หั ว ข้ อ อบรมให้ น้ อ ยลง และเน้ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามต้ อ งการในตลาด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเก็ บ
ค่าลงทะเบียนในอัตราที่สูงขึ้น
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับจากการเก็บค่าสมัคร
ลาดับ
รายการ
1. หลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้
2. หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน
3. หลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”
4. หลักสูตรการประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน"
5. หลักสูตรการทาสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง
6. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน
7. หลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่
8. หลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ
9. หลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน
10. หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพ
11. หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรในสวน
12. หลักสูตรการชงกาแฟ และ การเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ
13. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทาเองอย่างง่าย
14. หลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2
15. หลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0
รวมทั้งสิ้น
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จานวนเงิน (บาท)
6,000
6,400
21,000
12,000
6,000
4,000
6,600
6,000
5,250
10,500
14,000
15,500
3,400
9,000
6,400
132,050
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รายจ่าย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CMU

งบประมาณ รายจ่ายจริง
ขอตั้ง
–
10,296
ค่าวัสดุ
–
400
ค่าประชาสัมพันธ์ Facebook
3,000
3,000
หลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้
3,000
3,039
หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน
3,000
3,000
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน
18,900
12,700
หลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”
21,900
19,200
หลักสูตรการประกอบการ "ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน"
15,000
3,200
หลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ ของคนรุ่นใหม่
หลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ
6,500
5,800
หลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน
2,500
2,900
หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพ
10,000
10,000
หลักสูตรการทาสวนผักในบ้าน สไตล์คนในเมือง
7,800
4,500
หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรในสวน
6,000
5,600
หลักสูตรการชงกาแฟ และการเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ
12,000
10,000
หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทาเองอย่างง่าย
1,500
3,000
หลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ รอบ2
4500
3,000
หลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0
10,000
2,400
รวมทั้งสิ้น
125,600
101,635
รายการ
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ภาพกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์และของชาร่วยจากรังไหม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมดเชอร์เบทผลไม้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการประกอบการ “ร้านนมสด”
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการทาสวนผักในบ้านสไตล์คนในเมือง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเงินล้าน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
CMU
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรแมลงทหารเสือ อนาคตใหม่ของคนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการจัดสวนบ้านร่มรื่น หายใจคล่องด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
หน้า 88
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระบบการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด แมลงอุตสาหกรรมแหล่งโปรตีนใหม่เชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรในสวน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
CMU
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการชงกาแฟ และการเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทาเองอย่างง่าย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการทาไอศกรีมโฮมเมดเชอร์เบทผลไม้ รอบ 2
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรชันโรงแมลงเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ยุค 4.0
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
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ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
2. ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้า
3. ประกวดวาดภาพระบายสี
4. ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง)
5. การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
เกษตร
6. การแสดงผลงานของสโมสรนักศึกษา

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/
ร้อยละ
กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
80
จานวน 5 ทีม
นัก เรี ยนระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน
100
10 ทีม
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
100
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 67 คน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
80
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
90
และตอนปลาย
แสดงผลงานและกิจกรรมที่น่าสนใจ
90
ของสโมสรนักศึกษา

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 อย่างอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
- ในฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เห็นควรปรับกิจกรรมให้แตกต่างไปจากเดิม เน้นสิ่งแปลกใหม่
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งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ
ลาดับ
รายการ
1.
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินดาเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
103,300
103,300

รายจ่าย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

CMU

รายการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีฯ
ประกวดแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ (ยกเลิกการแข่งขัน)
แข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้า
แข่งขันการจัดสวนถาด
แข่งขันตอบปัญหาฯ
แข่งขันวาดภาพระบายสี
การแสงผลงานของสโมสรนักศึกษา
งบดาเนินการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ
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งบประมาณ
ขอตั้ง (บาท)
13,250
17,250
22,800
10,000
15,000
10,000
10,000
5,000
103,300

รายจ่ายจริง
(บาท)
7,000
10,000
6,600
11,000
10,400
19,530
27,807
92,337
10,963
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ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สรุปผลการแข่งขัน
อันดับ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ทีม 1
อันดับ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ทีม 2
อันดับ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ชมเชย โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่
ชมเชย โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่

การแข่งชันจัดตู้พรรณไม้น้า (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

สรุปผลการแข่งขัน
อันดับ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่
อันดับ 2 โรงเรียนทุ่มอุดมวิทยา ลาปาง ทีม 2
อันดับ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ชมเชย โรงเรียนวารี เชียงใหม่
ชมเชย โรงเรียนทั่งอุดมวิทยา ลาปาง ทีม 1
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การแข่งขันการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

สรุปผลการแข่งขัน
อันดับที่ 1 โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่
อันดับที่ 2 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จ.ลาปาง
อันดับที่ 3 โรงเรียนสันกาแพงวิทยาคม จ.เชียงใหม่

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)

สรุปผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ 1 โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
อันดับที่ 2 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
อันดับที่ 3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง เชียงใหม่
ชมเชย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ชมเชย โรงเรียนจักรคาคณาทร ลาพูน

CMU
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สรุปผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ 1 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
อันดับที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
อันดับที่ 3 โรงเรียนจักรคาคณาทร ลาพูน
ชมเชย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ชมเชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น)

สรุปผลการแข่งขันระดับ ประถมศึกษา 1-6*
อันดับที่ 2 (ร่วม) ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์
ด.ญ.นภษภร ศักดิ์ทอง
อันดับที่ 3 (ร่วม) ด.ญ.ญญาณิณ วงศ์ขัด
ด.ญ.ภิมวรีย์ ดวงแดง
ชมเชย
ด.ญ.ภูษิตา ปทุมสูติ
ชมเชย
ด.ญ.วิมพ์วิภา เหลียวตระกูล

โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนพุทธิโสภน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนเรยีนาเชลี
โรงเรียนเรยีนาเชลี

หมายเหตุ * ระดับประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่มีผู้ชนะเลิศ เนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์

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

7. การออกบูธสินค้า

8. การออกบูธของสมาคม
นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์
มช.

CMU

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม
1. เทคโนโลยีการผลิตลาไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ร่วมการเสวนา:
1) คุณชยันต์ เนรัญชร
2) ผศ.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. การผลิตผักส่งห้าง ทาอย่างไร?
ผู้ร่วมการเสวนา:
1) คุณชินวัตร ตาไคร้
2) คุณธีระพงศ์ ทาหล้า
ทั้ง 2 หัวข้อ มีผู้ดาเนินการเสวนา
- คุณประภัสสรา บรรดิษฐ
- คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์
มีศิษย์เก่าที่เข้าร่วมในการออกบูธ จานวน 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 จากัด (เกษตร มช. รุ่น 36)
5. AGGIE HUT (เกษตร มช. รุ่น 20)
6. บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จากัด (เกษตร มช.
รุ่น 18)
7. บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด และ บริษัท
YELLOW MASTER จากัด (เกษตร มช. รุ่น 18)
8. RRF Group (เกษตร มช. รุ่น 20)
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100

100
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จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
1. การเสวนาทางการเกษตร
- การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตร (ลาไยและผัก)
ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้ แก่นักศึกษาและผู้สนใจที่
เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในด้านการผลิตลาไยและผักระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่วมฟัง
การเสวนากับผู้ร่วมการเสวนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรกับนักวิชาการด้านการผลิตลาไย
และผักในพื้นที่
- การสร้ างการรั บ รู้ ถึง แนวทางในการเป็น ผู้ ประกอบการ/ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ มี มาตรฐานให้ กั บ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้
2. การออกบูธแสดงสินค้า
- การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการได้นาผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจัดแสดงและจาหน่าย
- การสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้น
- การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ
ปัญหา/อุปสรรค
1. การเสวนาทางการเกษตร
- ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาค่อนข้างน้อย อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว
ยังไม่ทั่วถึง และช่องทางการประชาสัมพันธ์มีเพียงสื่อออนไลน์ (Facebook งานเกษตรภาคเหนือ)
เท่านั้น
- เนื่องจากสถานที่การจัดเสวนาครั้งนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง จึงทาให้ยากต่อการควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมฟัง
การเสวนาได้
2. การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มช.
- ต าแหน่ ง ที่ตั้งของบู ธ แสดงสิ น ค้า ฝ่ ายกิจกรรมศิษ ย์เก่าอยู่ในตาแหน่งที่ผู้ เ ข้าร่ว มชมงานไม่ได้ใ ห้
ความสนใจในการเดิน ส่งผลต่อยอดการจาหน่ายสินค้าของศิษย์เก่าบางบูธไม่ดีเท่าที่ควร
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ยังไม่ทั่วถึง
และภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงาน โดยเฉพาะศิษย์เก่า ให้สามารถรับทราบ
เท่าที่ควร
- การออกบูธของศิษย์เก่าบางท่าน จาเป็นต้องขนย้ายสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จากกรุงเทพฯ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขนส่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. การเสวนาทางการเกษตร
- สถานที่การจัดเสวนาของฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่าในงานเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป ควรมีลักษณะเป็น
พื้นที่เฉพาะ (ห้องประชุม)
- การจั ดเสวนาทางการการเกษตร ควรจัดเพียง 1 หั วข้อเท่านั้น โดยจะต้องเป็นหัว ข้อที่น่าสนใจ
ณ ช่วงเวลาขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.
- การประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ
ในครั้งต่อไปให้มากขึ้น
- การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานเกษตรภาคเหนือในครั้งต่ อไปให้เป็นที่รับรู้ของ
ศิษย์เก่าให้มากขึ้น
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ
ลาดับ
รายการ
1. ร้านชยาดา (เกษตร มช. รุ่น 9)
2. บริษัท ปานเทวี สกินแคร์ จากัด (เกษตร มช. รุ่น 36)
3. บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จากัด (เกษตร มช. รุ่น 18)
4. บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด และ
บริษัท YELLOW MASTER จากัด (เกษตร มช. รุ่น 18)
5. RRF Group (เกษตร มช. รุ่น 20)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ค่าสนับสนุนในการออกบูธแสดงสินค้า ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า

จานวนเงิน (บาท)
2,000
4,000
5,000
2,000
4,000
17,000

รายจ่าย
ลาดับ

รายการ

กิจกรรมการเสวนาทางการเกษตร
1. ค่าดอกไม้สาหรับติดหน้าออกผู้ร่วมการเสวนาและผู้ดาเนินการ
เสวนา
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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งบประมาณ
ขอตั้ง

รายจ่ายจริง

-

1,000

-

500
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งบประมาณ
รายจ่ายจริง
ขอตั้ง
การออกบูธแสดงสินค้า / การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.
1. ค่าบูธแสดงสินค้า แบ่งเป็น
17,655
1) บูธขนาด 3 เมตร x 2 เมตร จานวน 6 บูธ (บูธละ 1,650 บาท*)
9,900
2) บูธขนาด 6 เมตร x 2 เมตร จานวน 2 บูธ (บูธละ 3,300 บาท*)
6,600
หมายเหตุ : *ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%
3) VAT 7%
1,155
2. ค่าการจัดบูธสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มช.
30,000
รวมทั้งสิ้น
49,155
ลาดับ

รายการ

หมายเหตุ: สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การออกบูธของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช.

การเสวนาทางการเกษตร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตลาไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเสวนาทางการเกษตร เรื่อง การผลิตผักส่งห้าง ทาอย่างไร?

นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.
เป็นตัวแทนมอบของให้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ
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ฝ่ายประกวดพืช
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม
1. การประกวดไม้ ด อก- กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ประดับ และกล้วยไม้
2. การประกวดข้าว
สาขาวิชาพืชไร่ และกรมการข้าว

ร้อยละผลสัมฤทธิ์
NA
NA

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้
1. มีความหลากหลายในการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ทาให้มีความน่าสนใจและมีผู้เข้าชมมากมาย
โดยได้มีการจัดประกวดพืชดังนี้
1.1 กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ
1.2 บอนไซ
1.3 โป๊ยเซียน
1.4 ไม้ประดับกระถาง
1.5 กระบองเพชร
1.6 ไม้อวบน้า
1.7 ศิลปะการประดับทิลแลนเซีย
1.8 สัปะรดสี
2. เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีส่วนร่วมในการประกวดทั่วภาคเหนือ
3. เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการค้ามากขึ้น และเพิ่มมูลค่าของต้นไม้มากขึ้น
4. ประชาชนผู้เข้าชมงานได้รู้จักพืชและเห็นความสวยงามที่ประกวด ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น
5. การทางานประสานร่ ว มกับหน่ ว ยงานนอกคณะเป็นการสร้างความรู้จักและเสริมสร้างความ
ร่วมมือต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ:
1. นักศึกษาช่วยงานติดเรียนไม่สามารถช่วยเต็มที่ได้บางช่วง เช่น การส่งไม้คืน ทาให้ผู้ส่งประกวดรอ
2. การจัดเตรียมสถานที่ประกวดไม่เรียบร้อยในวันที่รับสิ่งประกวด ได้แก่ Organizer ไม่ได้เตรียม
หรือติดตั้งที่แขวนสิิงประกวดให้เสร็จทันเวลา การวางผังไม้ประกวดไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
แสงในแต่ละช่วงวัน ไม่ได้มีการติดตั้งซาแลนพรางแสงทาให้ต้องย้ายต้นไม้และตาแหน่งที่จั ดแสดง
สิ่งประกวดจากที่เดิม และติดตั้งซาแลนพรางแสงเพิ่มเติม ซึ่งอาจไม่เรียบร้อยนัก
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3. การประชาสั มพัน ธ์การประกวดอาจล่ า ช้าท าให้ มีการส่ ง สิ่ งประกวดบางประเภทน้ อย จากั ด
อยู่เฉพาะแต่ในเชียงใหม่ หรือต้องประสานขอความร่วมมือสวนต่างๆ ให้ส่งสิ่งประกวดในวันที่รับ
สิ่งประกวดเพื่อให้สามารถตัดสินการประกวดตามเงืิ่อนไขได้
4. ในวันเปิดงาน ไม่มีผู้ประสานแจ้งหน่วยงานที่ร่วมการประกวดและจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับเส้นทาง
การชมงานของประธานในพิธี ซึ่งโดยทั่วไปหัวหน้าหน่วยงานราชการประสงค์จะมีการถ่ายภาพกับ
ประธานในพิธีเพื่อแสดงเป็นผลงานการมีส่วนร่วมในงาน
การประกวดข้าว:
1. ช่ว งการจั ดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ไม่ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวทาให้ ยากต่อการรับตัว อย่าง
ข้าวประกวด ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย ฝ่ายประกวดข้าว
ลาดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เงินรางวัลในการประกวดข้าว
ค่าจ้างในการเก็บตัวอย่างเข้าประกวด ลงทะเบียนข้าวพื้นเมือง
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและมัดตัวอย่าง
ค่าจ้างเหมาขนย้ายจัดข้าว
ค่าจ้างเหมาเฝ้าบูธและให้ความรู้ข้าวที่ชนะการประกวด
ใบเสร็จ
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ
ขอตั้ง
-

23,000

รายจ่ายจริง
10,000.3,000.1,500.1,500.1,000.870.17,870
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ภาพกิจกรรม

ภาพหมู่ประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ พร้อมผู้ร่วมจัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
และตัวอย่างสิ่งประกวดที่ได้รับรางวัลที่ 1
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การตัดสินการประกวดข้าว ณ สาขาวิชาพืชไร่ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ก่อนการนาไปจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
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ฝ่ายประกวดสัตว์
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละผลสัมฤทธิ์
1. การประกวดจัดตู้พรรณไม้ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นา้ ร่วมกับชมรมพรรณไม้
100%
เชียงใหม่ และ Chiang Mai Aquascaper Club
Team
2. การประกวดปลาหมอสี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า ร่วมกับ Chiang Mai
100%
Crossbreed Club ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ตว์น้ าจื ด เขต 1 เชียงใหม่ และชมรมปลาหมอสี
แห่งประเทศไทย
3. การประกวดปลากัด
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า ร่วมกับ Thailand
80%
Colubrids Lovers Clube เครือข่ายปลากัดไทย
จานวนปลาที่เข้าร่วม
ภาคเหนือตอนบน และ Cluster Plakad Thai
การประกวดประเภท
คู่ รั ก แ ล ะ ร า ชิ นี
มี จ านวนน้ อ ยกว่ า
ที่ตั้งเป้าไว้
4. การประกวดปลาหาง
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า ร่วมกับ North
100%
นกยูงนานาชาติ
Aquatic club
5. การประกวดงูสีสวยงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า ร่วมกับ Thailand
100%
Ball Python Club
6. นิทรรศการแสดงสัตว์
ภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ แ ละสั ต ว์ น้ า ร่ ว มกั บ สพค.
100%
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กรมประมง สวนสัตว์
แมลงสยาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจื ด เขต 1 เชี ย งใหม่ ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด
เชียงใหม่
สรุปผลการประกวดสัตว์ 5 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
ประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้า
จานวนผู้เข้าร่วมการประกวด 13 คน
ประเภทการประกวด 1 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 5 รางวัล
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การประกวดปลาหมอสี
จานวนปลาที่เข้าร่วมการประกวด 45 ตู้
ประเภทการประกวด 3 ประเภท ได้แก่
1) ปลาหมอรุ่นเล็ก
2) ปลาหมอรุ่นกลาง
3) ปลาหมอรุ่นใหญ่
ชิงรางวัลถ้ว ยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 9 รางวัล
การประกวดปลากัด
จานวนผู้เข้าร่วมการประกวด 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) ปลากัดราชินี 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
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 138 รางวัล
การประกวดปลาหางนกยูงนานาชาติ
จานวนปลาเข้าร่วมการประกวด 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
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15) ปลาหางนกยูง Ribbon fin
16) ปลาหางนกยูง Big ear
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 48 รางวัล
การประกวดงูสีสวยงาม
จานวนงูทเี่ ข้าร่วมการประกวด 50 ตู้
ประเภทการประกวด 4 ประเภท ได้แก่
1) Corn snake
2) King snake
3) Hognose snake
4) Other snakes (Open colubrid snake)
ชิ ง รางวั ล ถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศจาก ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 13 รางวัล
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
1) คณะเกษตรศาสตร์สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานถ้ ว ยรางวั ล ยอดเยี่ ย ม แก่ ผู้ ช นะการประกวดปลากั ด ไทย สั ต ว์ น้ าประจ าชาติ
การประกวดปลาหางนกยูงนานาชาติ การประกวดปลาหมอสีครอสบริด และการประกวดตู้พรรณไม้น้า
2) กิจกรรมในส่วนจัดแสดงสัตว์มีความน่าสนใจมากสามารถดึงดูดผู้เข้าชมเป็นจานวนมาก
3) นักศึกษามีโอกาสได้พบปะผู้ประกอบการและทากิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกวด
สัตว์น้าสวยงาม การตลาด online
4) อาจารย์และนักศึกษาได้ทางานและเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกัน
5) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า มีความขยันและกระตือรือร้นในการช่วยงาน
6) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเป็นอย่างดี
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ปัญหา/อุปสรรค
1) การประสานงานกับชมรมต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายชมรมและตัวแทนจากแต่ละชมรมมีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน ทาให้การประสานงานต่างๆ ล่าช้าและไม่มีระเบียบแบบแผนเท่าที่ควร
2) Organizer ที่ทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า ขาดการวางแผนที่ดี ทาให้
ไม่สามารถควบคุมงบประมาณได้ดีเท่าที่ควร
3) บุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้าที่มีศักยภาพในการทางานต้องรับผิดชอบงานหลายฝ่าย
ทาให้ปฏิบัติงานในส่วนของภาควิชาฯ ได้ไม่เต็มที่
4) ยานพาหนะ (รถกระบะเล็ก) สาหรับขนย้ายอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดมีไม่เพียงพอ
5) เอกสารการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานจริง
ข้อเสนอแนะ
ลดปริมาณกิจกรรม และประเภทการประกวดให้สอดคล้องกับจานวนบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ
ลาดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าลงทะเบียนการประกวดปลากัด
ค่าลงทะเบียนการประกวดปลาหางนกยูง
ค่าลงทะเบียนการประกวดปลาหมอสี
ค่าลงทะเบียนการประกวดงูสี
ค่าสนับสนุนจากบริษัท/ร้านค้า จานวน 14 หน่วยงานๆ ละ 3,000 บาท
ค่าสนับสนุนจากบริษัท แวลูแอต จากัด
ค่าสนับสนุนจากบริษัท Chore time
ค่าสนับสนุนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
สาขาภาคเหนือ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
63,000.00
51,200.00
9,000.00
10,200.00
42,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
255,400.00

รายจ่าย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายการ
ค่าวัสดุ
ค่าเดินทางกรรมการตัดสิน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเงินรางวัล
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณขอตั้ง
195,050
16,600
32,600
139,300
424,950
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333,220
18,397.43
71,000
96,300
518,917.43
(-93,967.43)
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ภาพกิจกรรม

การประกวดงูสีและงูสวยงาม

การเสวนาเรื่อง การสร้างตลาดธุรกิจสัตว์น้า
สวยงามออนไลน์

การอบรมกรรมการตัดสิน Junior ในการประกวด
ปลาหางนกยูงนานาชาติ

การประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้า
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นิทรรศการจัดแสดงสัตว์สวยงาม

การประกวดปลาหมอสี
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การประกวดปลากัดและปลาหางนกยูง

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และถ้วยรางวัลสาหรับการประกวด
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นักศึกษาช่วยงานการประกวดสัตว์
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บรรยากาศภาพรวมของผู้เข้าชมการประกวดสัตว์และการแสดงนิทรรศการแสดงสัตว์
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ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ
จานวนบูธ
โก้งโค้ง (2*2 เมตร) (A)
20
อาหารทั่วไป (3*2 เมตร) (B)
73
Smart Market (2*2 เมตร) (C)
22
ต้นไม้ (3*3 เมตร) (D)
82
อุปกรณ์จักรกล (3*3 เมตร) (E)
12
อุปกรณ์ตกแต่งสวน (3*2 เมตร) (F)
24
สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม (3*2 เมตร) (P)
46
สินค้าเบ็ดเตล็ด (3*2 เมตร) (V)
17
คาราวาน (ที่จอดรถ)
20
โซนพื้นที่ในโถงนิทรรศการ
2
รวม
318

ขายได้
17
63
17
79
12
24
44
17
20
2
295

บูธคณะ
1

1

2

คงเหลือ
3
9
5
3
1
21

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
ฝ่ายร้านค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้าและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 เป็นฝ่ายที่มี
หน้าที่จัดทาแผน กาหนดรูปแบบกิจกรรม และประสานงานกับร้านค้าภาคเอกชนและตลาดนัดเกษตร จัด
มหกรรมอาหารและกิจกรรมกาดวัฒนธรรมที่สร้างบรรยากาศของท้องถิ่นแบบล้านนา จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน และสรุปรายรับ-รายจ่ายของฝ่าย เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน
ปัญหา/อุปสรรค
การขายบูธสินค้า
- พ่อค้า/ แม่ค้าบางส่ ว นจองแล้ ว ยกเลิ ก ทาให้ มีปัญหาต่อการตัดสิ นใจซื้อพ่อค้า/ แม่ค้าท่านอื่น
เนื่องจากแผนผังได้ระบุการจองไว้ พ่อค้า/ แม่ค้าท่านอื่นจึงไม่สามารถจับจองบูธสินค้าที่จองนั้นได้
- พ่อค้า/ แม่ค้าบางส่วนจ่ายเงินล่าช้ากว่ากาหนดที่ตนแจ้งไว้
- Website เข้าถึงยากเกิน ทาให้พ่อค้า/ แม่ค้าไม่สมารถดูแผนผังบูธได้ด้วยตนเอง และไม่มีระบบ/
Website ที่เอื้ออานวยต่อการขายบูธมากนัก เพราะ Website ที่มีไม่แสดงแผนผังบูธแบบเรียลไทม์
ทาให้พ่อค้า/ แม่ค้าไม่สามารถดูแผนผังบูธที่ว่างแบบอัพเดทล่าสุดได้
- การจัดงานตรงกับเทศกาล ทาให้พ่อค้า/ แม่ค้ามีความสนใจที่จะมาร่วมงานน้อย
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การจัดการบูธสินค้าในวันงานจริง
- สถานที่จัดงาน : จากเดิมเคยจัดที่คณะเกษตรศาสตร์ แต่เมื่อเปลี่ยนมาจัด ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสถานที่จัดงานซึ่งมีผลต่อการเตรียมงาน และสถานที่จัดงานมีข้อจากัดมาก ทาให้
ไม่สะดวกในการจัดการบูธสินค้า รวมถึงพ่อค้า/ แม่ค้าไม่ค่อยเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดประตู
ภายในงานได้ทั้งหมด รวมถึงบริเวณที่จัดไว้สาหรับเป็นโซนชะล้าง และทาอาหารอยู่ไกลเกินไป
- ผู้รับเหมาจัดงาน ออร์แกไนซ์ : การจัดการของออร์แกไนซ์ค่อนข้างมีปัญหาเยอะมาก เช่น ปัญหา
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง ไฟช็อต รวมถึงความล่าช้าในการแก้ไขไฟเมื่อเกิดปัญหา
และปั ญหาโครงสร้ า งบู ธ ที่ ไ ม่แ ข็ง แรง ท าให้ เมื่ อเกิ ดฝนตก ลมแรง ส่ ง ผลทาให้ บู ธ พั ง เสี ยหาย
ล้มทั้งฝั่งร้านค้าได้รับความเสียหาย ไฟของร้านค้าตกแต่ง พังเสียหาย สินค้า ถูกฝนสาดพังเสียหาย
และออร์แกไนซ์ไม่มีพนักงานสแตนบาย ณ สถานที่จัดงาน ทาให้เมื่อเกิดปัญหาทางฝ่ายร้านค้าฯ
ต้องดาเนินการแก้ไขค่อนข้างมาก และออร์แกไนซ์ไม่แก้ไขบูธที่พังเสียหายหรือมีปัญหา ในระยะเวลาที่
แจ้งกับทางฝ่ายไว้
- พ่อค้า/แม่ค้า : บางร้านค้ามาขอใช้ไฟเพิ่มในวันงานที่จัดอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่
ออร์แกไนซ์ในการเตรียมหาอุปกรณ์ เพิ่มจากที่แจ้งไว้ แม่ค้าวางของเก็บพื้นที่ของตัวเอง พ่อค้า/
แม่ค้าละเมิดกฎที่ตั้งไว้ เช่น ทิ้งเทน้าในที่ห้ามเท
- อื่นๆ : สภาพอากาศที่แปรปวน ทาให้ส่งผลต่อบูธ และสินค้า เช่น อากาศร้อนมีแสงแดดส่องถึง
บางบริเวณทาให้อากาศร้อน รวมถึงเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทาให้น้าไหลตกมาบริเวณเสาในปริมาณมาก
รวมถึงฝนสาดจานวนมาก ร้านค้าบางร้านเกิดความไม่พอใจ เนื่องจากทางร้านค้าไม่ได้จัดเตรียมผ้า
อุปกรณ์อื่นๆ มาเพื่อบังแดด หรือฝนภายในร้าน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงได้มาพูดคุยกับทางฝ่ายร้านค้า
เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงทางฝ่ายไม่ได้สารองวัสดุ/อุปกรณ์เหล่านี้ไว้ และขาดกาลังคนที่เป็นเพศชาย
ในการจัดการขึ้นผ้ายาง หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อบังแดดและฝน
ข้อเสนอแนะ
- ขยายเวลาการจัดงาน 7-10 วัน
- ควรจัดงานในคณะเกษตรศาสตร์ มช. เหมือนเดิม
- บูธจาหน่ายต้นไม้ ควรมีการกั้นล็อค เพิ่มโครงล็อค เพื่ออานวยความสะดวก และเพื่อให้เหมาะสมต่อ
สินค้า นั่นคือ ต้นไม้ ในส่วนบูธโซนต้นไม้
- ควรจัดสรรบุคลากร/คณะกรรมการที่เป็นเพศชาย เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกาลังของผู้ชาย
- ไม่ควรจั ดแต่งตั้ งคณะกรรมการซ้ากั นหลายฝ่ า ย แต่ ล ะคนควรมีชื่อ แค่ฝ่ า ยใดฝ่ ายหนึ่ง เพื่อที่ จะได้
รับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ทางานทับซ้อน
- ต้องกาหนดกฎ ข้อบังคับให้ร้านค้าอย่างครอบคลุมและชัดเจน หรืออาจต้องมีการชี้แจงกฎ ข้อบังคับ
ตั้งแต่แรก รวมถึงชี้แจงเป็นค่าปรับหากไม่ทาตามกฎ ข้อบังคับ
CMU
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- ควรมีการจัดการในการเข้าถึงของ Website ที่ง่ายขึ้น ด้วยการค้นหาผ่าน Google แล้วสามารถเข้าถึง
หน้า Website ของแผนผังบูธได้ในทันที เพื่อให้ผู้ ใช้งาน (พ่อค้า/แม่ค้า) จะได้เข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และไม่มีความผิดพลาด และควรจัดการการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถอัพเดทแผนผังบูธ
ได้ด้วยตนเอง และเป็นข้อมูลอัพเดทล่าสุด
- หากจัดนอกสถานที่อีก ควรจ้างเหมาบริการออร์แกไนซ์ให้ครอบคลุมเนื้องานที่ควรดาเนินการทั้งหมด
ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ในบางกรณีที่ทางออร์แกไนซ์เป็นผู้รับผิดชอบ
รวมถึงการศึกษาสภาพสถานที่จริงจากการจัดในปีนี้ ว่าจุดไหนควรเพิ่มกาบังแดดหรือฝน เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อร้าน และศึกษาข้อปัญหาในแต่ละโซนต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนาไปปรับใช้
ให้เหมาะสมต่อร้านค้าในแต่ละโซนต่อไป
- จุดบริ การของทางฝ่ ายร้านค้าฯ ควรมีบ ริเวณที่แน่ชัด เพื่อให้ร้านค้าสามารถเข้ามาแจ้งปัญหา และ
สอบถามได้
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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รายการ
โก้งโค้ง (2*2 เมตร) (A)
อาหารทั่วไป (3*2 เมตร) (B)
Smart Market (2*2 เมตร) (C)
ต้นไม้ (3*3 เมตร) (D)
อุปกรณ์จักรกล (3*3 เมตร) (E)
อุปกรณ์ตกแต่งสวน (3*2 เมตร) (F)
สินค้าเบ็ดเตล็ด พรีเมียม (3*2 เมตร) (P)
สินค้าเบ็ดเตล็ด (3*2 เมตร) (V)
คาราวาน (ที่จอดรถ)
โซนพื้นที่ในโถงนิทรรศการ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ
รวม

รายรับ
จานวนบูธ ราคาขายต่อบูธ
17
3,900
63
5,500
17
4,500
79
6,000
12
6,000
24
5,000
44
8,000
17
6,000
20
1,250
2
0
0
0
295

CMU

รายได้รวม
66,300
346,500
76,500
474,000
72,000
120,000
352,000
102,000
25,000
35,000
9,935
1,679,235
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รายจ่าย
ลาดับที่
รายการ
1.
ค่าบูธมาตรฐาน
2.
ค่าเต้นท์ชั่วคราว
3.
ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
312,964.30
223,929.60
21,966.00
558,859.90

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศโซนคาราวาน (Food Truck)

บรรยากาศโซนอาหารทั่วไป
CMU
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บรรยากาศโซนอาหารทั่วไป
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บรรยากาศโซนต้นไม้และอุปกรณ์จักรกลเกษตร
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ฝ่ายนันทนาการและบันเทิง
สรุปผลการดาเนินงาน
บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม
ร้อยละ
โครงการ/กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
1. การแสดงดนตรี พื้น เมืองและฟ้อนราของชมรมพื้นบ้าน ชมรมพื้นบ้านล้านนา คณะ
100
ล้านนา
เกษตรศาสตร์
2. การแสดงโฟลค์ซอง ของเอกตะเกียง
ทีมงาน เอกตะเกียง
100
3. การแสดงโชว์ราวงย้อนยุค โดยทีมราวงย้อนยุคแม่บ้านใน ที ม ร าวงย้ อ นยุ ค แม่ บ้ า นใน
100
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 ทีม
จังหวัดเชียงใหม่
4. การประกวดส้มตาลีลา
ไม่มีการจัดกิจกรรม
0
5. การแข่งกินเร็ว (กิ๋น SMART Fast and Furious)
บุคคลทั่วไป นักศึกษา
100
6. การแสดงซอพื้นเมือง โดยทีมปุยฝ้าย
ทีมงาน ปุยฝ้าย
100
7. การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเกษตร
เยาวชน ผู้ปกครอง
100
8. การแสดงโฟลค์ซอง โดยทีมปุยฝ้าย
ทีมงาน ปุยฝ้าย
100
9. การแสดงดนตรี ส ากล ของชมรมดนตรี ส ากลนักศึกษา ชมรมดนตรีสากล คณะ100
เกษตร ณ เวทีกาดวัฒนธรรมเกษตร
เกษตรศาสตร์
10. การเสวนาของนักศึกษา กระบวนวิชา “หลักการ
นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริม
100
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร”
11. กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา
บุคคลทั่วไป นักศึกษา
100
12. ฝ่ายเครื่องเสียง เวที ณ เวทีวัฒนธรรมเกษตร
ทีมงาน คุณทองคา
100
โครงการ/กิจกรรม

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
กิจ กรรมฝ่ ายนั น ทนาการและบั น เทิง มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อสร้า งความบั นเทิง ภายในงานวัน เกษตร
ภาคเหนื อ ซึ่งจัดกิจ กรรม 3 พื้น ที่ด้วยกัน คือ เวทีวัฒนธรรมเกษตร (พื้นที่ห ลั ก) เวทีกลาง และบู๊ทต้นบุญ
ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น สี สั น และดึ ง ดู ด ให้ ผู้ ช มเข้ า มาร่ ว มงาน ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมต่ า งๆ มี ค วามจ าเฉพาะต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลทั่วไป ผู้สูงอายุ โดยคงความเป็น “S’MART
and S’MUANG” ที่มีกลิ่นอายของล้านนาผสมอยู่ ตลอดจนกิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษาที่เป็นการนาจุดแข็ง
ของคณะเกษตรศาสตร์ มาเล่ า ใหม่ ผ่ า นเทคโนโลยี และส่ ง มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาของคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป
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ปัญหา/อุปสรรค
งบประมาณที่จ ากัด การประชาสั มพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่มีผู้เข้าร่วมในบางกิจกรรมเนื่องจากไม่สะดวก
ในการเดินทางและรางวัลยังไม่ดึงดูด แรงงานนักศึกษาไม่เพียงพอ ภาระงานของฝ่ายที่ซ้าซ้อนและมากเกินไป
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ มีการจัดการระบบนักศึกษาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น กระจาย
ภาระงานให้ทุกคนในคณะเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ (ถ้ามี)
ลาดับ
1

รายการ
กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
8,484.50
8,484.50

รายจ่าย
ลาดับ
1.
2.
3.

4.
5.

CMU

งบประมาณ
ขอตั้ง
ค่าตอบแทนกิจกรรมแสดงโชว์ราวงย้อนยุค 10 ทีมๆละ 1,500 บาท
15,000.00
(วันที่ 8 พ.ย 62)
ค่าน้าดื่มสาหรับกิจกรรมราวงย้อนยุค จานวน 10แพ็ค
ค่าตอบแทนกิจกรรมแข่งกินเร็ว (วันที่ 9 พ.ย 62)
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
1,500.00
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1,000.00
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
500.00
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
500.00
ภาชนะและอาหารในการแข่งขัน
1,500.00
ค่าตอบแทนกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม (วันที่ 10 พ.ย 62)
- รางวัลชนะเลิศ
2,000.00
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1,500.00
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1,000.00
รายการ
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รายจ่ายจริง
15,000.00
420
1,500.00
1,000.00
500.00
500.00
330.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
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ลาดับ

รายการ

6.

ค่าสายสะพายสาหรับกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม จานวน
20 อัน
ค่ า ไปรษณี ย์ ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมหนู น้ อ ยวั ฒ นธรรม ถึ ง
โรงเรียนต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่
ค่าอุป กรณ์ สาหรั บทาป้ายหมายเลขส าหรับกิจกรรมประกวดหนู
น้อยวัฒนธรรม
ค่าจ้างเหมาทา Back drop
ค่าต่อไฟ เวทีกาดวัฒนธรรม
ค่าต้นกล้าผักสวนครัว จานวน 900 ต้นๆละ 10 บาท
ค่าจ้างเหมาทาถุงกระดาษ จานวน 800 ใบๆละ 7.50 บาท
ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม (วันที่ 7 - 11 พ.ย 62)
ค่าจ้างเหมาบริการ แสดงโฟลค์ซอง (เอกตะเกียง) วันที่ 8 พ.ย 62
ค่าจ้างเหมาบริการ แสดงซอพืนบ้าน (ทีมปุยฝ้าย) วันที่ 9 พ.ย 62
และแสดงโฟลค์ซอง (ทีมปุยฝ้าย) วันที่ 10 พ.ย 62
ค่าจ้างเหมาบริการ การแสดงของชมรมพื้นบ้านเกษตร วันที่ 7 พ.ย
62 (เวทีกลาง)
ค่าจ้างเหมาบริการ ชมรมดนตรีสากล วันที่ 11 พ.ย 63
ค่าซองจดหมายขาว 1 แพ็ค
ค่าตอบแทนกิจกรรม ส้มตาลีลา
ค่าทาไวนิล กิจกรรมต้นบุญ
รวมทั้งสิ้น

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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งบประมาณ
ขอตั้ง
1,500.00
500.00

รายจ่ายจริง
900.00
225.00
207.00

10,000.00
1,000.00
9,000.00
6,000.00
20,000.00
3,000.00
15,000.00

7,169.00
440.00
9,000.00
6,000.00
20,000.00
3,000.00
15,000.00

6,000.00

6,000.00

3,000.00

3,000.00
35.00
0
350.00
95,076.00

5,500.00
105,000.00
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ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต้นบุญทุนการศึกษา

กิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมเกษตร

กิจกรรมแข่งกินเร็ว “กิ๋น SMART fast and furious”

กิจกรรมราวงย้อนยุค

CMU
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดาเนินงาน
รายการ
1. บันทึกเสียงรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ มช.
2. Live สดทาง Facebook คณะเกษตร
3. วารสารเกษตร

4. หน้าจอตู้เอทีเอ็ม รถธนาคาร mobile unit

5. หนังสือพิมพ์

6. สปอตวิทยุ
7. Fan page Facebook

8. ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ
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การดาเนินงาน
ดาเนินการ จานวน 4 ครั้ง
ดาเนินการ จานวน 15 ครั้ง
ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
- วารสารเคหเกษตร
- วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
- วารสารสวัสดีแม่เมาะ
ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
- ธนาคารกรุงไทย สาขา มช.
- ธนาคารออมสิน สาขา มช.
ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์
- เดลินิวส์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
- แนวหน้า ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
- ไทยนิวส์ ฉบับเดือนสิงหาคม กันยายน และ
พฤศจิกายน 2562
- คนล้านนา ฉบับเดือนกันยายน และตุลาคม 2562
ผลิตสปอตวิทยุ จานวน 3 สปอต
ประชาสัมพันธ์ผ่าน page FB
- ร้อยเรื่องเมืองล้านนา
- I Chiang Mai PR
- Onlinenewscm
- Feel-D Online new
- เชียงใหม่อะไรดี
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
CMU
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รายการ
9. ไวนิล /คัทเอาท์

10. E –poster ประชาสัมพันธ์

11. ป้ายกองโจร
12. งานแถลงข่าว
13. Wrap รถเมล์ สาย R3
14. Facebook
15. เว็บไซต์เกษตรภาคเหนือ
16. สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
17. คลิปประชาสัมพันธ์งาน
18. หนังสือเชิญร่วมงาน
19. แผ่นปลิว

CMU
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การดาเนินงาน
ผลิตไวนิล /คัทเอาท์ จานวน 13 ป้าย ได้แก่
คัทเอาท์
- อาคารดอยคาหลังประตูเกษตร ขนาด 5x3 เมตร
1 ป้าย
- บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มช. และศูนย์วิจัย
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ขนาด
4x2 เมตร จานวน 3 ป้าย
- หน้าศูนย์ประชุมฯ 1 ป้าย
ป้ายไวนิล
- ไวนิลติดข้างรถบรรทุก ขนาด 4x1 เมตร 6 ป้าย
- บริเวณรั้วศูนย์ประชุมฯ
- ขนาด 10x2 เมตร และ 8x2 เมตร รวม 2 ป้าย
ผลิต E-poster ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ฝ่ายตลาดนัดเกษตร/นันทนาการ
- ฝ่ายประกวดสัตว์
- ฝ่ายอบรม
ติดตั้งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562
รวมจานวน 33 ป้าย
แถลงข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 11 พฤศจิกายน 2562
(วันละ 11 เที่ยว)
งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th
ออกแบบและสั่งผลิตสติกเกอร์ติดรถยนต์จานวน 800 ชิ้น
คลิปภาพ 1 ชิ้น
คลิปภาพและเสียงบรรยาย 3 ชิ้น
จัดทาและส่งหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมแผ่นปลิว
จานวน 1,057 ฉบับ
ออกแบบและสั่งผลิตแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
จานวน 5,000 แผ่น
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รายการ

การดาเนินงาน
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. สถานีวิทยุ
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
ประจาวันที่ 26 ตุลาคม 2562
- หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน
ประจาวันที่ 26 ตุลาคม 2562
- หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์
ประจาวันที่ 26 ตุลาคม 2562
- ฉะเชิงเทรานิวส์ออนไลน์
ประจาวันที่ 28 ตุลาคม 2562
26. สื่อออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 23 เว็บไชต์ เช่น
- Tiger News (ไทเกอร์นิวส์)
- Chiang Mai Daily News เชียงใหม่เดลินิวส์
- Feel – D online news
- CM 108
- Onlinenewscm
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รายการ
27. เดิน Troop/ รถแห่

28. ถ่ายภาพในงาน กดไลค์ กดแชร์
29. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน

การดาเนินงาน
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 ตลาดคาเที่ยง
7. วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดแม่เหียะ
8. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดประตู
เชียงใหม่
9. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดทุ่งฟ้าบด
ตลาดวัดโป่งน้อย และตลาดสันป่าตอง
กิจกรรมถ่ายภาพผู้มาร่วมงาน กดไลค์ กดแชร์ รับของ
ที่ระลึก 1,000 ราย
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมในงาน
สัมภาษณ์ผู้ร่วมจัดงานและผู้ร่วมงาน

จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- ดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ตามระยะเวลา งบประมาณ และเป้าหมายที่กาหนด
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อผู้รับสารให้
กว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด
- รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลงานเกษตรภาคเหนือในช่วงก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน และหลังเสร็จสิ้นงาน
- ประสานงานช่วยเหลือ อานวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน และผู้ร่วมจัดงาน
- รับฟังข้อมูล รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมงานและผู้ร่วมจัดงานเพื่อการพัฒนาการจัดงานต่อไป
- มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture”
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- ขาดข้อมูลในส่วนของรายการสินค้าทั้งหมดที่จาหน่ายในงานพร้อมหมายเลขบูธสินค้านั้นๆ เพื่อความ
สะดวกในการค้นหา
- ขาดข้อมูลรายการจัดแสดงทั้งหมด พร้อมหมายเลขบูธของนิทรรศการนั้นๆ
- ขาดการประสานให้ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ หรือข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น จุดลงทะเบียน สถานที่จัดกิจกรรม
- ขาดป้ายบอกทางจุดสาคัญของงาน เช่น โซนประกวดพืช โซนแสดงสัตว์ ห้องพยาบาล
- แผนผังรวมของงานมีจุดติดตั้งเพียงจุดเดียว ควรมีกระจายตามพื้นที่หลักของงาน
- ลาโพงกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ควรติดตั้งให้สามารถกระจายเสียงได้ทั่วงาน เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และประกาศขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือหรือแจ้งเตือนต่าง ๆ
- ควรจัดทาสูจิบัตรฉบับสาหรับผู้เข้าชมงาน เพราะบางท่านไม่สะดวกใช้ QR Code
- ควรจัดให้มีห้องละหมาด
- ควรจัดน้าดื่มให้คณะทางานจัดงาน
- ควรมีการตั้งจุดบริการวีลแชร์บริเวณทางเข้างานที่จุดลงรถ
- ควรมีจุดให้คาปรึกษาด้านการทาการเกษตร การออกแบบและจัดการพื้นที่เกษตรสาหรับเกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป
- ควรมีกองอานวยการเพื่อประสานจัดการจัดงาน
งบบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย
รายการ
งบประมาณขอตั้ง
1. ค่าจ้างเหมาผลิตติดตั้งป้ายไวนิลหน้าสมาคมศิษย์เก่ามช.
11,500
2. ค่าจ้างเหมาผลิตใบปลิว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
8,025
3. ค่าจ้างเหมาผลิตป้านกองโจรและไวนิลติดโครงเหล็ก
33,000
4. ค่าจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลล้อมรั้ว
5,900
5. ค่าจ้างเหมาผลิตไวนิลและสติ๊กเกอร์
45,600
6. ค่าจ้างเหมาติดตั้ง PVC Sticker wrap รถเมล์ปรับอากาศ RTC
30,459
7. ค่าจัดจ้างงานแถลงข่าวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
35,850
8. ค่าจ้างเหมาผลิต spot วิทยุ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1,200
9. ค่าจ้างเหมาผลิต spot วิทยุ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ตอนที่ 2
1,200
10. ค่าจ้างเหมาผลิตโครงไม้สาหรับติดตั้งป้ายไวนิล
9,800
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รายจ่ายจริง
11,500
8,025
33,000
5,900
45,600
30,459
35,850
1,200
1,200
9,800

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

รายการ
11. จ้างเหมารีวิวและโพสโฆษณาเฟสบุค CM108
12. จ้างเหมาจัดการระบบ แสง สี เสียง เวทีกลาง
13. จ้างเหมาผลิตคลิป แนะนาคณะ
14. ค่าเช่าพื้นที่ด้านนอกรถเมล์ปรับอากาศ RTC
15. ค่าเช่ารถแห่และเดินประชาสัมพันธ์
16. ค่าออกอากาศรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณขอตั้ง
10,000
160,500
40,000
26,750
26,100
8,025
453,945

รายจ่ายจริง
10,000
160,500
40,000
26,750
26,100
8,025
453,945

ภาพกิจกรรม

CMU

พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ

บรรยากาศภายในงาน

พิธีรับโล่รางวัล

การเสวนาบนเวทีกลาง

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
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การฝึกอบบรมระยะสั้น

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทรับถ้วยพระราชทาน

กิจกรรมการประกวดภายในงาน

กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน

บรรยากาศภายในงาน

กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน
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คณบดีให้สัมภาษณ์รายการมองเมืองเหนือ

รถเมล์ติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน

รถแห่การประชาสัมพันธ์งาน

เดินประชาสัมพันธ์งานตามสถานที่ต่างๆ

การจัดถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ภายในงาน
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แจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่ถ่ายรูปและเข็คอิน
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ฝ่ายสถานที่ รักษาความสะอาด ยานพาหนะ จราจร รักษาความปลอดภัย
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
2. จัดเตรียมพื้นที่ประกอบอาหาร และพื้นที่ชะล้าง
3. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถ VIP

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรม
กรรมการฝ่ายฯ
กรรมการฝ่ายฯ
กรรมการฝ่ายฯ

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100
100
100

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
ด าเนิ น การติ ด ต่ อ ศู น ย์ ป ระชุ ม ฯ และผู้ รั บ เหมาในการติ ด ตั้ ง บู ท และเดิ น ระบบไฟฟ้ า โดย
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการการใช้บูท
ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อติดตั้งบูท และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุก
ฝ่ายสามารถจัดกิจกรรมที่วางแผนไว้ให้สาเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งการจัดนิทรรศการ การออกบูทแสดง
นวัตกรรม การออกบูทร้านค้าเกษตรต่าง ๆ
ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาอุปสรรคก่อนการเริ่มงาน
จากการดาเนินงานของฝ่าย พบว่าต้องประสานงานกับหน่วยงาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ทา
ให้การสื่อสารบางครั้งไม่ครอบคลุม เนื่องจากในแต่ละฝ่ายมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทาให้การ
กระจายข้อมูลให้ทั่วถึงนั้นเป็นไปได้ยาก และทาให้ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการรวบรวมข้อมูล
ของทุกฝ่ายได้
ปัญหาอุปสรรคระหว่างการจัดงาน
จากการดาเนินงานของฝ่าย พบว่าในระหว่างงานมีปัญหาดังนี้
1. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมของบางบูท ซึ่งต้องประสานงานกับทาง
ศูนย์ประชุมฯ และผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า
2. การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนเวลา 09.00 น. พบว่ามีผู้ร่วมงานหลายคนที่ไม่มีบัตรเข้าพื้นที่
ก่อนเวลา ทาให้การจัดระเบียบการเข้าออกพื้นที่เป็นไปได้ยาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากแต่ละ
ฝ่ ายประสานงานให้ ข้อมูล หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องไม่ครบถ้ว น หรือไม่ ครอบคลุ มเจ้ าหน้า ที่
ทั้งหมด ทาให้ เกิดปั ญหาในการเข้าออกพื้นที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมของบางฝ่ ายที่มีการเริ่ม
กิจกรรมก่อนเวลา 09.00 น. แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลบัตรเข้าออกให้ผู้ร่วมงานทาให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องเข้าพื้นที่ทางประตูโหลดของ
หน้า 134

CMU

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

3. พายุ ฝ น เนื่ อ งจากในระหว่ า งงานมี ล มพายุ แ รงท าให้ บู ท บางพื้ น ที่ เ สี ย หาย ท าให้ ต้ อ ง
ประสานงานกับฝ่ายร้านค้า และผู้รับเหมาติดตั้งบูทเพื่อเข้าดาเนินการซ่อมแซมโดยด่วน ทั้งนี้
อุปสรรคดังกล่างเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ข้อเสนอแนะ
แต่ละฝ่ายควรมีผู้ประสานงานหลักระหว่างฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อที่การดาเนินการกระจายข่าว หรือข้อมูล
ต่า งๆ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายนอก หรื อ ผู้ เกี่ ยวข้อ งอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ยและครอบคลุ ม และ
การกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใดๆ ควรคานึงถึงการอนุญาตเข้าพื้นที่ หรือการเปิดปิดประตูของพื้นที่จัดงาน
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย (งบประมาณขอตั้ง 50,000 บาท)
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CMU

ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าอุปกรณ์ต่าน้าประปา
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าอ่างล้างจาน
ค่าป้ายไวนิล
ค่าถุงดา
ค่าป้ายติดบัตร
ค่าลวด
ค่าน้ามันรถบรรทุกน้า
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งสิ้น

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

รายจ่ายจริง
170.00
14,750.00
225.00
9,800.00
4,120.00
3,760.00
1,490.00
120.00
1,000.00
6,420.00
41,855.00
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ภาพกิจกรรม

ผู้รับเหมาจัดเตรียมบูทนิทรรศการ
และการเดินระบบไฟฟ้าประจาบูท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมพื้นที่โซนประกอบอาหาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมพื้นที่โซนชะล้าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกับทีม รปภ.ศูนย์ประชุมฯ
ในการตรวจบัตรเข้าออกพื้นที่ก่อนเวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งป้ายจุดจอดรถเพื่อส่งสินค้า
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ฝ่ายการออกแบบภูมิทศั น์
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมย่อย

บุคคล/หน่วยงานที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ทุกคนในฝ่าย

ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์
100%

จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
การใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีในคณะเกษตรศาสตร์มาผสมผสานให้ได้สวยงามและเหมาะสม
ได้รับความร่วมมือจกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน (ทั้งภาคสนามและภาควิชาการ) เป็นอย่างดี จนได้รับเสียง
ชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงานสนใจใช้งานและถ่ายรูปร่วมกันมากมาย
ปัญหา/อุปสรรค
1. ทรัพยากรต่างๆ ไม่เพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ การขนส่ง นักศึกษาช่วยงาน และระยะเวลา
2. ฝ่ายถูกตั้งขึ้นมากระชั้นกับการจัดงาน ทาให้ไม่สามารถเตรียมตัวได้เต็มที่
3. ระบบการเตรียมการในสถานที่หน้างานไม่พร้อม เช่น ไม่มีปลั๊กไฟเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
4. การเตรียมการจัดงานกระชั้นชิด มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียน การสอน งานวิจัย
และบริการวิชาการ ของคณะกรรมการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประชุม วางแผน และอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางแผนจัดสรรงานตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการระบบนักศึกษาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น กระจายภาระงานให้ทุกคนในคณะเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน
2. ควรพิจารณาการลงทุนในการจ้าง Organizer ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาระบบต่างๆ โดยเฉพาะ
งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย
รายการ
วัสดุจัดซุ้มหน้างาน
การเตรียมวัสดุปลูก
จ้างเหมาแรงงานประกอบอุปกรณ์ รถ เครื่องมือ
รวมทั้งสิ้น

CMU

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

งบประมาณขอตั้ง
44,000.00
3,000.00
20,000.00
67,000.00

รายจ่ายจริง
44,000.00
3,000.00
20,000.00
67,000.00
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การเตรียมงานฝ่ายภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์ภายในงานที่จัดเสร็จเรียบร้อย
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ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
สรุปผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการประสานงานร่วมกับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดงานและพิธีการ
ทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
ผลการดาเนินการ: ฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้ติดต่อประสานงาน ทางานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ เพื่อนาข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับใช้
และเป็นแนวทางในการทางานเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
2. จัดทาเอกสารลงทะเบียน และลงทะเบียนผู้มาร่วมงานพิธีเปิด พร้อมทั้งให้การต้อนรับแขก VIP ของจังหวัด
ส่วนราชการและทุกหน่วยงาน
ผลการดาเนินการ: ฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมงาน ไดยได้
จัดประเภทของแขกที่มาลงทะเบียน ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แฟ้มการลงทะเบียน
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ผู้รับโล่รางวัลการประกวดพืช
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการอานวยการ ที่ปรึกษาการจัดงาน
ผู้บริหารระดับสูงจากกรมต่าง ๆ
คณะ สถาบัน สานัก หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
สื่อมวลชน

พร้อมทั้งให้การต้อนรับแขก VIP ซึ่งในวันงานได้จัดเตรียมช่อดอกไม้สาหรับกลัดหน้าอกสาหรับแขก VIP
รวมถึงผู้ได้รับโล่รางวัล (รวมทั้งหมด 70 ช่อ) และภายในงานได้มีการจัดเตรียมอาหารว่างให้กับผู้ที่เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน โดยเตรียมอาหารว่างไว้บริเวณงานเลี้ยง ซึ่งพื้นที่ไม่รองรับต่อจานวนแขกที่เชิญ ทั้งนี้ ในการ
จัดหาที่นั่ งส าหรั บ ผู้ มาลงทะเบี ย นเกิดปัญหาเล็ กน้อยเกี่ยวกับจานวนที่นั่งไม่เพียงพอต่อผู้ เข้าร่วมงาน
เนื่องจากแขกที่มาเดินเที่ยวชมงานเข้ามานั่งในบริเวณที่เตรียมไว้ อีกทั้งแขกที่ไม่ได้แจ้งเข้าร่วม แต่มาร่วมงาน
จึงทาให้เก้าอี้ที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอแต่ทางฝ่ายฯ ก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และสรุปรายรับ - รายจ่ายของฝ่าย เพื่อเสนอคณะฯ หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน
ผลการดาเนินการ: ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและสรุปรายรับ-รายจ่ายของฝ่าย
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
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จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิด รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อธิการบดีและรองอธิการบดี)
และคณบดี/ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงาน
- พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อธิการบดี และรองอธิการบดี ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน สร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการ
- ได้รับคาชื่นชมเรื่องรูปแบบการเปิดงานด้วยการใช้ QR Code ในการเปิดงานซึ่งสอดคล้องกับ Theme งาน
ดูมีความทันสมัย
- การแสดงนาฎลีลา รวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ ทาให้บรรยากาศของงานมีสีสันมากยิ่งขึ้น
- ได้รับคาชื่นชมในการตกแต่งดอกไม้บนเวทีที่ใช้ในพิธีเปิดอย่างสวยงาม
สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
- ที่นั่งไม่พอเนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเข้ามาร่วมพิธีเปิดเป็นจานวนมาก ไม่เพียงพอในการรับรองแขก
ที่ได้รับบัตรเชิญ อีกทั้งแขกบางท่านมีผู้ติดตาม ดังนั้นในการจัดงานครั้งต่อไปต้องคานึงถึงจานวนแขก
ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีให้มากขึ้น
- แขกที่เชิญมาร่วมงานบางท่านไม่ได้ลงทะเบียนว่าจะเข้าร่วมงาน ซึ่งฝ่ายพิธีการและต้อนรับได้เตรียม
เก้าอี้สารองไว้แล้วแต่ปรากฎว่ายังไม่เพียงพอกับจานวนแขกที่มาร่วมงาน
- โซนที่นั่งมีการสับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทาให้บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการต้อนรับเกิดความสับสน
- บริ เ วณลงทะเบี ย นควรมี พื้ น ที่ ใ ห้ เ พี ย งพอที่ จ ะรองรั บ แขกที่ เ ชิ ญ และเพื่ อ ให้ แ ขกผู้ ม าลงทะเบี ย น
ได้ลงทะเบียนสะดวก ไม่ควรจัดไว้ใกล้กับสถานที่ของผู้จัดงานจากหน่วยงานอื่น
- บริเวณจัดอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองแขกควรมีพื้นที่ที่เพียงพอและเหมาะสมในการต้อนรับแขกที่มาร่วม
พิธีเปิดงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดงานในครั้งต่อไป
- การจัดสถานที่ลงทะเบียนควรจัดให้เป็นเอกเทศ ไม่ใกล้กับบูธของผู้เข้าร่วมจัดงาน ซึ่งทาให้ไปเบียดบัง
พื้นที่บูธของผู้เข้าร่วมจัดงาน อีกทั้งบริเวณในการเข้าคิวลงทะเบียนต้องจัดให้มีบริเวณที่กว้างมากขึ้น
ผู้ลงทะเบียนจะได้ไม่เบียดกัน
- กรรมการในฝ่ายควรให้ความสาคัญในการนัดหมายและเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าใจรูปแบบของการต้อนรับ
เพื่อทราบหน้าที่ที่จัดแบ่งภาระงานในการดูแลแขกอย่างชัดเจน
- การจัดที่นังสาหรับแขก VIP ควรให้ความสาคัญและพิจารณาให้รอบคอบถึงแต่ละตาแหน่งทางหน้าที่
การงานของแต่ละท่านและจัดที่นั่งให้เหมาะสม และจัดโซนบริเวณที่นั่งของแขกให้ชัดเจน
- ในการจัดงานครั้งต่อไปขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดูแลเวทีกลางขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง และระบุ
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการทางานของแต่ละฝ่าย
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- ในครั้งต่อไปขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า งบประมาณในการจัดทาสูจิบัตรอยู่ในฝ่ายพิธีการหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อฝ่ายนั้นๆ จะได้ขอตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการจัดเตรียมสูจิบัตรนั้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่รวบรวมข้อมูล และติดต่อสานักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่มสูจิบัตรที่สมบูรณ์
งบประมาณขอตั้งเพื่อเบิกจ่าย 70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้
สรุปค่าใช้จ่ายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (ฝ่ายต้อนรับและพิธีการ)
ลาดับ
การยืมเงินทดรองจ่าย
1. ยืมเงินครั้งที่ 1
2. ยืมเงินครั้งที่ 2

รายการ

จานวนเงิน

รวม

3,000
67,000
รวมเงินยืมทดลหองจ่าย

70,000.00

รายจ่าย
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

CMU

ค่าใช้สอย
การแสดงนาฏลีลา
(คุณพัชรพงษ์ อิ่มฤทธิ์ คณะวิจิตรศิลป์)
ค่าอาหารว่าง (ร้านตองปังขนมไทย)
ค่านมกล่อง
- ค่านมเมจิรสจืด 2 ลิตร (9 กล่อง ฯ กล่องละ 91 บาท)
- ค่านมเมจิรสจืด 5 ลิตร (1 กล่อง ฯ กล่องละ 205 บาท)
รวม
ค่าวัสดุ
ดอกไม้กลัดหน้าอก (70 ช่อ ๆ ละ 50 บาท)
(คุณศสิธร กาญจนทัต)
ค่าจัดตกแต่งดอกไม้
(คุณสถาพร ชูดี)
ค่า backdrop เวที (ร้านป้ายนานา)
ค่าทาสูจิบัตร (หจก. ภทระ พรี – เพรส)
รวม
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
เงินยืมคงเหลือ
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6,000
10,000
1,024

17,024.00
3,500
20,000
19,902
5,392.80
48,794.80
65,818.80
4,181.20
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รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดของแต่ละฝ่าย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
พิ ธี เ ปิ ด งานเกษตรภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 9 จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน
เปิดงาน โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม
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ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารและประสานงานได้ ด าเนิ น การงานเกษตรภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 9 ซึ่ ง สามารถ
ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จลุล่วง โดยมีผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานในภาพรวมของฝ่ายฯ
ประมาณร้อยละ 95 ดังมีรายละเอียดการดาเนินงานของฝ่ายดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
คาสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 8 ฉบับ
คาสั่งเลขที่
059/2562
074/2562
163/2562
188/2562
245/2562
292/2562
310/2562
407/2562

เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม)
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562

จัดทาประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 1 ฉบับ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
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จัดทาหนังสือเชิญประชุม และจัดประชุม คณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือฯ ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 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 จานวน
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
จัดทาเอกสารรายนามคณะกรรมการดาเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
เพือ่ ใช้ในการติดต่อประสานงาน
จัดทาของที่ระลึก
ฝ่ายเลขานุการและประสานงานได้ดาเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานย่อยภายใน
คณะฯ เพื่อจัดทาของที่ระลึกตามการแจ้งความประสงค์ใช้ของที่ระลึกจากแต่ละฝ่าย โดยมีรายการ
ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
น้าผึ้ง (ขวดเล็ก)
กาแฟ 500 กรัม
สบู่น้านม 1 ก้อน
ข้าวสาร 1 กก.
กระเป๋า

ประมาณการ
100
100
200
100
365

ใช้จริง
93
97
185
81
364

คงเหลือ
7
3
15
11
1

* ของที่ระลึกชุดใหญ่ ประกอบด้วย น้าผึ้ง (ขวดเล็ก) กาแฟ 500 กรัม สบู่น้านม 2 ก้อน ข้าว 1 กก.
และกระเป๋า 1 ใบ ซึง่ ดาเนินการมอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
ฝ่าย
1. จัดหารายได้และการเงิน
2. นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
3. นิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการ
หลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
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ความต้องการ
9
6
11

ใช้จริง
15
6
11

0

4
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ลาดับ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ฝ่าย
ประชุมและเสวนาวิชาการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมศิษย์เก่า
ประกวดพืช
ประกวดสัตว์
เลขานุการและประสานงาน
รวม

ความต้องการ
10
5
2
9
21
25
2
100

ใช้จริง
10
5
2
9
0
25
0
87

* ของที่ระลึกชุดเล็ก ประกอบด้วย กระเป๋า 1 ใบ ซึง่ ดาเนินการมอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ฝ่าย

ความต้องการ ใช้จริง
16
0
4
0
30
30
200
240
15
15
265
285

จัดหารายได้และการเงิน
นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับและพิธีการ
ประเมินผล
รวม

จัดทาโล่ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 รวมจานวน 44 อัน ดังนี้
โล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จานวน 23 อัน
1. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
2. บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จากัด
3. Chiangmai Freshmilk.Co.,ltd
4. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด
5. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
6. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จากัด
7. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
9. Global Exhibition and Convention Service Co., Ltd.
10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
11. กรมส่งเสริมการเกษตร
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
หน้า 146
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
CMU

โล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน จานวน 23 อัน (ต่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มูลนิธิโครงการหลวง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
กรมหม่อนไหม
โล่ขอบคุณ (ฝ่ายประกวดสัตว์) จานวน 12 อัน
ชมรมพรรณไม้น้าเชียงใหม่
Chiang Mai Crossbreed Club
Thailand Colubrids Lovers Club
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 1 เชียงใหม่
Thailand Ball Python Club
Northern Aquatic Club
เครือข่ายปลากัดไทย ภาคเหนือตอนบน
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Aquascaper Club Team
Cluster Plakad Thai
ชมรมปลาหมอสีแห่งประเทศไทย
สพค. สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โล่รางวัลการประกวด จานวน 8 อัน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
การแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้า ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
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โล่กลาง จานวน 1 อัน
44. นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับคนรุ่นใหม่ Smart Agricultural Innovation for Next
Generation
จัดทาใบประกาศนียบัตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 มอบให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
ฝ่าย
ใบประกาศนียบัตร
1. นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร
2. นันทนาการและบันเทิง
3. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4. ประกวดพืช

ประมาณการ ใช้จริง คงเหลือ
300
236
64
10
15
22
27
150
110
74
84
-

จัดทาหนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ลาดับ
รายชื่อ
จานวนที่ส่ง (ฉบับ)
1. ผู้สนับสนุนการจัดงาน
23
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
15
3. อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการอานวยการ ที่ปรึกษาจัดงาน
34
5. คณะ สถาบัน สานัก หน่วยงาน
59
6. หน่วยงานภาครัฐ
51
7. หน่วยงานภาคเอกชน
14
8. สื่อมวลชน
30
รวม
226
จุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
การดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการและประสานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี
ปัญหา/อุปสรรค
- บางฝ่ายแจ้งไม่ได้ความต้องการโล่ในเวลาที่กาหนด ทาให้มีปัญหาในการสั่งทา
- ของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรไม่มีการแจ้งยกเลิก ทาให้จัดเตรียมเกินจานวนที่ใช้จริง
- การตอบรั บ หนั งสือเชิญเข้าร่ ว มพิธีเปิ ดงาน บางหน่ว ยงานไม่ตอบรับแต่มาร่ว มงาน บางหน่ว ยงาน
ตอบรับมาร่วมงาน แต่ไม่ได้แจ้งจานวนผู้ติดตาม ซึ่งบางหน่วยงานมีผู้ติดตามหลายท่าน
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- จานวนของที่ระลึกที่จัดเตรียมให้ฝ่ายพิธีการ ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมงาน (ไม่เป็นไปตามแผน
ที่ระบุ หน่วยงานละ 1 ชิ้น)
- รายชื่ อ ที่ ต้ อ งการให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ท าหนั ง สื อ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ถู ก ส่ ง มา ยั ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
ในระยะเวลากระชั้นชิด รวมทั้งไม่ระบุที่อยู่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่เป็นปัจจุบัน ฝ่ายฯ ต้องประสานงานเอง
- การทาหนังสือออกจากแต่ละฝ่ายไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของฝ่ายนั้นๆ ทาให้ผู้ติดต่อจาก
ภายนอกติดต่อมายังสานักงานส่วนกลาง ส่งผลให้ขั้นตอนการทางานล่าช้า เนื่องจากสานักงานส่วนกลาง
ต้องติดต่อไปยังฝ่ายนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง
- การจัดงานตรงกับงานเทศกาลลอยกระทง ทาให้แม่ค้าและผู้มาร่วมงานกลับก่อนเวลาปิดงานเพื่อไปร่วม
กิจกรรมอื่น
- หน่วยงาน/ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ปิดร้านก่อนเวลา 21.00 น. ทาให้ผู้มาเที่ยวงานจานวนมากผิดหวัง
ข้อเสนอแนะ
- หนังสือเชิญสื่อมวลชนควรให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดาเนินการโดยตรง
- การทาหนังสือแต่ละฝ่ายควรระบุข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานของฝ่ายโดยตรง จะสามารถให้
ข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละฝ่ายได้ โดยตรงอย่างรวดเร็ว
- ข้อเสนอแนะจากหน่ว ยงานและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดงานว่ามีระยะเวลาในการจัดงานสั้นเกินไป
ควรจัดอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป
- ควรจัดเตรียมห้องนักแสดงแยกต่างหากจากห้องอานวยการ
- จุดลงทะเบียนและพิธีเปิดคับแคบ ไม่มีพื้นที่สาหรับสื่อมวลชน
- ฝ่ายที่แจ้งความต้องการใช้ของที่ระลึกไม่มารับของตามเวลาที่นัดหมาย ทาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องติดตาม
- ไม่ควรจัดงานมินิมาราธอนในช่วงงานเกษตรภาคเหนือ เนื่องจากบุคลากรเตรียมงานไม่เพียงพอ
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งบประมาณในการดาเนินงาน
รายจ่าย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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งบประมาณ
ลาดับ
รายการ
ขอตั้ง
ค่ากระดาษทาใบประกาศนียบัตร
1,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดทา
ใบประกาศนียบัตร 300 ใบ
โล่ที่ระลึก จานวน 30 โล่ๆ ละ
30,000 2. ค่าจัดทาโล่ที่ระลึกพร้อมกล่อง
1,000 บาท
จานวน 44 โล่ๆ ละ 850 บาท
ของที่ระลึก 100 ชิ้นๆ ละ 250 บาท
25,000 3. ค่าแก้ไขชื่อโล่
หมึกพิมพ์ (อิงค์เจท) 2 หลอด
6,000 4. ของที่ระลึก
วัสดุสานักงาน (ประจาห้อง
3,000
- น้้ำผึง้ ขวดละ 85 บำท
ประสานงาน)
จ้ำนวน 100 ขวด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5,000
- กำแฟ (500 กรัม) รำคำ
300 บำท จ้ำนวน 100 ถุง
- สบู่นำ้ นม 200 ก้อนๆ ละ
50 บำท
- ข้ำว 100 ก.ก.ๆ ละ 70 บำท
- กระเป๋ำ 365 ใบ
5. อุปกรณ์ตกแต่งของที่ระลึก
6. วัสดุสานักงาน
7. การ์ดเชิญร่วมงานและซอง
8. ป้าย staff 1,250 ป้าย
9. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า
นักศึกษาเดินแบบ จานวน
30 คนๆ ละ 300 บาท
รวมทั้งสิ้น
70,000
รวมทั้งสิ้น
รายการ

CMU

งบประมาณ
จ่ายจริง
1,540
37,400
100
55,500
8,500
30,000
10,000
7,000
625
1,443
1,040
5,980
730
9,000

113,358
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รายละเอียดเพิ่มเติม

โล่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ใบประกาศนียบัตร
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ตัวอย่างป้าย STAFF

กระเป๋าผ้าของที่ระลึก

ของที่ระลึกชุดใหญ่ + Tag

ของที่ระลึกชุดเล็ก + Tag
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บัตรเชิญร่วมงาน
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การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์
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ฝ่ายประเมินผล
สรุปผลการดาเนินงาน
จุดเด่น/ ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรม
- การประเมินผลสามารถทาให้ผู้จัดงานครั้งนี้ได้ข้อมูลโดยภาพรวมของการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
จากผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จาหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ในประเด็นต่างๆ
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป
- การสร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ ด้า นการประเมิน ผลให้ กั บนั กศึ กษาทั้ งในระดั บปริญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
- การสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญสาหรับนักศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของสาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
- การสร้างทักษะด้านการทางานเป็นทีมให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) ที่เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายประเมินผลครั้งนี้
ปัญหา/อุปสรรค
- การกระจายแบบประเมิ น ผลในรู ปแบบ QR Code ยั งไม่ ส ามารถกระจายได้อย่ างทั่ว ถึง เนื่ องจาก
ข้อจากัดในการติดแผ่นป้ายในศูนย์ประชุมฯ
- การประเมินผลยังคงใช้ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งทาให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เกิดขึ้นพอสมควร
- การประเมินผลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) จาเป็นต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์
นานพอสมควร เพื่อทาให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จาหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ
มีการตอบแบบประเมินโดยการใช้ QR Code ซึ่งจะช่วยให้มีความคล่องตัวและสะดวก มากขึ้น
- การสร้างแรงจูงให้ผู้เข้าร่วมชมงาน ร้านค้า/ผู้จาหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การจับสลากเพื่อแจกของรางวัล การแจกของที่ระลึก
สาหรับผู้ตอบแบบประเมินผลทุกคน เป็นต้น
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งบประมาณในการดาเนินงาน
รายรับ (ถ้ามี)
ลาดับ
รายการ
1. จากงบงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 คณะเกษตรศาสตร์ มช.
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
15,000
15,000

รายจ่าย
ลาดับ
1.
2.

งบประมาณ
ขอตั้ง
10,000
5,000
15,000

รายการ
ค่าคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนเล่มเบื้องต้น
ค่าถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มรายงาน
รวมทั้งสิ้น

รายจ่ายจริง
10,000
ยังไม่สิ้นสุด
10,000

ภาพกิจกรรม

สัมภาษณ์ภาคสนามผู้ชมงาน
หมายเหตุ: ฝ่ายประเมินผลยังคงเหลือการเขียนเล่มรายงาน ถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
จะแล้ ว เสร็ จช่ วงปลายเดื อ นธั นวาคม ซึ่ ง ยัง คงมี ค่ า ใช้ จ่า ยที่ จะนาส่ง ใบเสร็ จรั บเงิ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ในงบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ 5,000 บาท
หน้า 156
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