รายงานฉบับสมบูรณ์ (5 ปี)
ระหว่าง เดือนเมษายน 2550 - มีนาคม 2555

โดย
สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เสนอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีนาคม 2555

I

บทนํา
รายงานฉบับนี้ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน
2550 ถึง มีนาคม 2555 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งในด้าน
การดําเนินงานตามดัชนีชวี้ ัด และด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขการดําเนินงาน
กรณีที่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามดัชนีชวี้ ัดที่สถานวิจัยฯได้วางไว้
----------------------------------------
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RC/report.4
รายงานผลการดําเนินการ
 รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ .......ระหว่างเดือน/ปี...................................ถึงเดือน/ปี...............................
 รายงาน 12 เดือน
ปีที่ .......ระหว่างเดือน/ปี...................................ถึงเดือน/ปี...............................
 รายงานฉบับสมบูรณ์ (5 ปี) ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี..มีนาคม 2555.....
( เริ่มรับทุนในปีงบประมาณ.....2550....... )

1. ชื่อสถานวิจัย
ภาษาไทย : สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
ภาษาอังกฤษ : Oil Palm Agronomical Research Center
2. คณะ/หน่วยงานทีส่ นับสนุนสถานวิจัย
2.1 คณะ/หน่วยงานหลัก
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2 คณะ/หน่วยงานร่วม ( ระบุทุกคณะ/หน่วยงาน )
 ไม่มี
3. ชื่อผู้อํานวยการสถานวิจัย ภาควิชา/คณะ/หน่วยงาน
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ชื่อบุคลากรในสถานวิจัย ( โปรดระบุให้ครบทุกคน )
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ,
ดร.ถ้ามี)

1

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา/คณะ

ภาควิชาพืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาระงานในเครือข่ายวิจัยนี้
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

บริหารจัดการ รวมทั้งทํา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
(15 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

ภาระงานในเครือข่า ยวิจั ย
อื่ น ๆโดยระบุ ชื่ อ เครื อ ข่ า ย
แล ะ ภา ระ ง าน( ชั่ ว โม ง /
สั ป ดาห์ ) ระบุ ทุ ก เครื อ ข่ า ย
กรณีไม่สังกัดเครือข่ายอื่น
ให้ระบุวา่ “ไม่ม”ี
ไม่มี

2

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ,
ดร.ถ้ามี)

ภาควิชา/คณะ

2

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
การผลิตปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

3

นายประกิจ ทองคํา

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
การผลิตปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

4

นางสาวปราณี สุวรรณรัตน์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
การผลิตปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทีมนักวิจัยของสถานวิจัย
1) รศ.ดร.ธีระ
เอกสมทราเมษฐ์
2) ผศ.ดร.ประวิตร
โสภโณดร
3) รศ.ดร.สมปอง
เตชะโต
4) รศ.ดร.จรัสศรี
นวลศรี
5) รศ.ดร.บัญชา
สมบูรณ์สุข
6) รศ.ดร.อัจฉรา
เพ็งหนู
7) รศ.ดร.วสันณ์
เพชรรัตน์
8) ผศ.เสมอใจ
ชื่นจิตต์
9) รศ.ดร.อรัญ
งามผ่องใส
10) ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
11) รศ.ดร.วันวิศาข์
งามผ่องใส
12) รศ.ดร.วุฒพิ ร
พรหมขุนทอง
13) อาจารย์สริ ริ ัตน์
เกียรติปฐมชัย
14) รศ.ดร.อยุทธ์
นิสสภา
15) นายธีระพงศ์
จันทรนิยม
16) นายประกิจ
ทองคํา

ภาระงานในเครือข่ายวิจัยนี้
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

วิจัยและบริการวิชาการ
ตลอดจนให้การสนับสนุน
การเรียนการสอนทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(35 ชัว่ โมง/ สัปดาห์)
วิจัยและบริการวิชาการ
ตลอดจนให้การสนับสนุน
การเรียนการสอนทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(35 ชั่วโมง/ สัปดาห์)
งานธุรการ, วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย,
จัดทําเอกสารเผยแพร่, ประสาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ,
จัดทํารายงาน, จัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
(20 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

ภาระงานในเครือข่า ยวิจั ย
อื่ น ๆโดยระบุ ชื่ อ เครื อ ข่ า ย
แล ะ ภา ระ ง าน( ชั่ ว โม ง /
สั ป ดาห์ ) ระบุ ทุ ก เครื อ ข่ า ย
กรณีไม่สังกัดเครือข่ายอื่น
ให้ระบุวา่ “ไม่ม”ี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน

3
5. วัตถุประสงค์
1) ดําเนินการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ในด้านพัฒนาพันธุ์ ขยายพันธุ์ และด้านเขตกรรมของการผลิต
ปาล์มน้ํามันตลอดจนการใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปาล์มน้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างนักวิจัยด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน้ํามันเพื่อ
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
2) ประสานงานวิจัยและให้ความร่วมมือการวิจัยด้านปาล์มน้ํามันกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน
3) เผยแพร่ผลงานวิจัย และบริการวิชาการด้านปาล์มน้ํามันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเอกชน เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และเกษตรกรผูส้ นใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
4) สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปาล์มน้ํามันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทัง้ ในและนอก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6. ทิศทางการวิจัย
 กลุม
่ วิจัยที่ 1
 กลุม
่ วิจัยที่ 2
 กลุม
่ วิจัยที่ 3
 กลุม
่ วิจัยที่ 4

ในช่วง 5 ปี ( ทิศทางการวิจัยหลัก ) : มีทศิ ทางการวิจัย 4 กลุม่ ดังนี้
ด้านการจัดการสวน
ด้านการปรับปรุงพันธุ์/ ขยายพันธุ์
ด้านการรวมกลุม่ ของเกษตรกร/ สหกรณ์
ด้านการใช้ประโยชน์จากน้ํามันปาล์มและผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน้ํามันเพื่อ
การเกษตร

7. แผนการดําเนินงานของสถานวิจัยในปีงบประมาณต่อไป (กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ได้รับอนุมัต)ิ
 ดําเนินการตามแผนที่ได้นําเสนอไว้ในครัง้ แรก ตอนเสนอโครงการจัดตัง้ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
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8. งบประมาณ
8.1 รายรับ รวมทัง้ สิ้น........2,500,000.......บาท
ปีที่

คณะ/
หน่วยงาน

รับวันที่

22 มิ.ย. 50

250,000

3 พ.ค. 50

250,000

28 ม.ค. 51

250,000

7 ม.ค. 51

1

250,000

24 ก.ค. 52

250,000

27 ก.ค. 52

2

250,000

24 ก.ย. 53

250,000

27 ก.ย. 53

1

250,000

11 ส.ค. 54

250,000

24 ส.ค. 54

งวดที่

มหาวิทยาลัย

รับวันที่

1

250,000

2

1

2

3

วิทยาเขต* รับวันที่

รวมรับ
ทั้งสิน้
1,000,000

1,000,000

500,000

4

5

รวม

1,250,000

*กรณีเป็นเครือข่ายในวิทยาเขตปัตตานี,ตรัง,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต

1,250,000

2,500,000

5
8.2 ขอให้แนบสําเนาบัญชีสมุดเงินฝากมาพร้อมรายงานด้วย

6

7

8

9

10

11

12

13

14
รายละเอียดดอกเบีย้ และยอดเงินคงเหลือ
 ดอกเบี้ย
ปีที่
1

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
297.52
1,565.99
2,639.92
2,396.17
1,312.10
1,420.80
1,129.30
1,242.20
1,538.37
2,666.39
16,208.76

 เปิดบัญชี วันที่ 18 เมษายน 2550 =

รับวันที่
25 มิ.ย.50
25 ธ.ค.50
25 มิ.ย.51
25 ธ.ค.51
25 มิ.ย.52
25 ธ.ค.52
25 มิ.ย.53
25 ธ.ค.53
25 มิ.ย.54
25 ธ.ค.54

500 บาท

 ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มี.ค.55
รายรับ (งบประมาณ+ดอกเบีย้ +เปิดบัญชี) รวมทัง้ สิน้ =
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว รวมทัง้ สิน้ =
ยอดคงเหลือ =

2,516,708.76 บาท
2,088,860.50 บาท
427,848.26 บาท

 สรุป ยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย
จากยอดคงเหลือ =
ค่าใช้จ่ายทีค่ า้ งเบิกในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต* =
ยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย =

427,848.26 บาท
360,000.00 บาท
67,848.26 บาท

* หมายเหตุ รายละเอียดของค่าใช้จา่ ยที่คา้ งเบิกงบประมาณในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
อยู่ในหน้าที่ 26

15
8.3 รายการใช้จา่ ย (ผูอ้ ํานวยการสถานวิจัยเป็นผูเ้ ก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ)
งบประมาณ

ลําดับ
ที่
1

รายการ
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
ค่าจ้างเหมานายพรเลิศ เทพบุตร ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลวิจัย
โครงการการศึ ก ษาคุ ณ ภาพของชนิ ด เมล็ ด ปาล์ ม ที่ ง อก และ
โครงการศึกษาผลกระทบปาล์มในสภาพน้ําท่วมขัง ระหว่างวันที่
26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2550
ค่าจ้างเหมานายพิเชษฐ์ เพชรวงศ์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยใน
การจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันให้กับเกษตรกรตําบล
ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในวันที่ 20-26 กรกฎาคม
2550
ค่ า จ้ า งเหมานายสั น ติ ศั ก ดิ์ ขาวนวล เพื่ อ จั ด ทํ า ขาวางชุ ด
นิทรรศการปาล์มน้ํามัน จํานวน 5 ชุด ระหว่างวันที่ 5-9
กรกฎาคม 2550
ค่าจ้างเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ ระหว่า งเดือนกรกฎาคม
2551-มีนาคม 2552 เดือนละ 4,000 บาท
ค่ า จ้ า งเหมาน.ส.ปราณี สุ ว รรณรั ต น์ ระหว่ า งเดื อ นเมษายน
2552 - กุมภาพันธ์ 2553 เดือนละ 6,000 บาท
ค่าจ้างเหมานายสันติศักดิ์ ขาวนวล เพื่อปฏิบัติงานในการเตรียม
อุปกรณ์และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสถาน
วิจัย ฯทั้งหมด ในงาน “ มหกรรมโรงเรีย นปาล์มน้ํา มันและ
ยางพาราแฟร์ ” ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ค่ า จ้ า งเหมา น.ส.น้ํ า อ้ อ ย ศรี ป ระสม เพื่ อ เตรี ย มงานและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสถานวิจัยฯทั้งหมด ใน
งาน มอ.วิชาการ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2552
ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ค่าจ้างเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ เดือนมีนาคม - มิถุนายน
2553 เดือนละ 6,000 บาท และกรกฎาคม 2553 - มีนาคม
2554 เดือนละ 8,000 บาท
ค่า จ้า งเหมานายสั นติศั กดิ์ ขาวนวล ในการจั ดทํา ขาวางชุ ด
นิทรรศการปาล์มน้ํามัน ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2553
ค่าจ้างเหมานางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี ในการเก็บข้อมูลวิจัย
ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553
ค่าจ้างเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ เดือน เมษายน กรกฎาคม 2554 เดือนละ 8,000 บาท และ สิงหาคม 2554มีนาคม 2555 เดือนละ 8,660 บาท

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน
2,000

1,000

4,500

36,000
66,000
4,000

1,500

96,000

6,000
600
101,280

477,600

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)
328,880
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ลําดับ
ที่

รายการ
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดําเนินงาน (ต่อ)
ค่า จ้ า งเหมา นายธีรภาพ แก้ว ประดั บ เพื่อ ปฏิ บัติ งาน เตรีย ม
สถานที่ จัดนิทรรศการ จัดเตรียมอุปกรณ์ของกิจกรรม และ
จั ด เก็ บ สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นงานนิ ท รรศการทางวิ ช าการ
“คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ํามัน” ในงานเกษตรภาคใต้
ครัง้ ที่ 19
ค่า จ้า งเหมา นายพรเลิศ เทพบุตร จัดทํา ขาวางชุดนิทรรศการ
สํา หรับใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
เผยแพร่ความรู้ด้านปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่ว ไป
จํานวน 5 ชุด

2

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนวิจัย
โครงการใช้ทางใบปาล์มน้ํามันเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์
เคี้ยวเอื้อง (The use of oil palm frond as total mixed ratio for
ruminant feed)
โครงการใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน
ในพืน้ ที่นาร้าง
โครงการมาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาในการเก็บเกี่ยวของ
ทะลายปาล์มน้ํามันชนิดผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว
โครงการศึกษาการยอมรับสินค้า เพื่อสุข ภาพจากน้ํา มันปาล์ม
สกัดเย็นของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา

3

ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์ รหัสนักศึกษา 4910620022
งวดที่ 1
นางสาวสุภาวดี ถาวโร
รหัสนักศึกษา 4910630003
งวดที่ 1
นายอภิเชษฐ ทองส่ง
รหัสนักศึกษา 4910620069
งวดที่ 1
นางสาวอังคณา โชติวัฒนศักดิ์ รหัสนักศึกษา 4910620094
งวดที่ 1
นางสาวน้ําอ้อย ศรีประสม รหัสนักศึกษา 4910620028
งวดที่ 1
นายมนตรี ปานตู
รหัสนักศึกษา 4910620046
งวดที่ 1
นายธีรภาพ แก้วประดับ
รหัสนักศึกษา 4910620027
งวดที่ 1
นางสาวสกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ รหัสนักศึกษา 5010630006
งวดที่ 1

ตามแผน
(รายปี)

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

จํานวนเงิน
5,000

5,000

จํานวนเงิน

630,000

80,000

2,250,000

1,215,000

20,000

20,000
20,000
20,000
จํานวนเงิน
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
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ที่

งบประมาณ
รายการ
ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
รหัสนักศึกษา 4910620015
งวดที่ 1
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์
รหัสนักศึกษา 4910620022
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวสุภาวดี ถาวโร
รหัสนักศึกษา 4910630003
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวสกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ รหัสนักศึกษา 5010630006
งวดที่ 2 และ 3
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
รหัสนักศึกษา 4910620038
งวดที่ 1
นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
รหัสนักศึกษา 4910620015
งวดที่ 2 และ 3
นายสุนทร รอดด้วง
รหัสนักศึกษา 5010620033
งวดที่ 1
นายอภิเชษฐ ทองส่ง
รหัสนักศึกษา 4910620069
งวดที่ 3
นางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี รหัสนักศึกษา 5010620044
งวดที่ 1
นายสุดนัย เครือหลี
รหัสนักศึกษา 5010630013
งวดที่ 1
นางสาวทัศนี ขาวเนียม
รหัสนักศึกษา 5010630003
งวดที่ 1
นายคมกฤษณ์ อินเปื่อย
รหัสนักศึกษา 5010630002
งวดที่ 1
นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท
รหัสนักศึกษา 5010620020
งวดที่ 1
นางสาวอังคณา โชติวัฒนศักดิ์ รหัสนักศึกษา 4910620094
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวน้ําอ้อย ศรีประสม
รหัสนักศึกษา 4910620028
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท
รหัสนักศึกษา 5010620020
งวดที่ 2 และ 3
นายสิทธิพงษ์ พรมมา
รหัสนักศึกษา 5110620062
งวดที่ 1
นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์ รหัสนักศึกษา 5110620059
งวดที่ 1

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
13,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)
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ลําดับ
ที่

รายการ
ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโณ
งวดที่ 1
นางสาวสุนทรียา กาละวงศ์
งวดที่ 1
นางสาวสุรีรัตน์ เย็นซ้อน
งวดที่ 1
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
งวดที่ 1
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
งวดที่ 2
นายธีรภาพ แก้วประดับ
งวดที่ 2 และ 3
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
งวดที่ 3
นายอภิเชษฐ ทองส่ง
งวดที่ 2
นายสิทธิพงษ์ พรมมา
งวดที่ 2 และ 3
นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโณ
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวสุนทรียา กาละวงศ์
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวสุรีรัตน์ เย็นซ้อน
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวกาญจนี ทองเทพ
งวดที่ 2 และ 3
นายมนตรี ปานตู
งวดที่ 2 และ 3
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์
งวดที่ 1
นางไซนียะ๊ สะมาลา
งวดที่ 1
Mr. Khairun Nizam
งวดที่ 1

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน

รหัสนักศึกษา 5110620028

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620069

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620070

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620004

22,500

รหัสนักศึกษา 4910620038

9,000

รหัสนักศึกษา 4910620027

22,500

รหัสนักศึกษา 4910620038

13,500

รหัสนักศึกษา 4910620069

9,000

รหัสนักศึกษา 5110620062

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620059

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620028

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620069

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620070

22,500

รหัสนักศึกษา 5110620004

22,500

รหัสนักศึกษา 4910620046

22,500

รหัสนักศึกษา 5310630001

22,500

รหัสนักศึกษา 5210630017

22,500

รหัสนักศึกษา 5210630011

22,500

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)
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ลําดับ
ที่

รายการ
ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
นายฤทธิรงค์ ศรีสุข
งวดที่ 1
นางสาววิภาวี บุญยะตุลานนท์
งวดที่ 1
นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ์
งวดที่ 1
นายสมทบ เวทโอสถ
งวดที่ 1
นายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์
งวดที่ 1
นางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี
งวดที่ 2 และ 3
นายวุฒชิ ัย สีเผือก
งวดที่ 1
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
งวดที่ 1
นายสิทธิพงษ์ พรมมา
งวดที่ 1
นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์
งวดที่ 1
นางสาวสุนัตดา แดงหย้ง
งวดที่ 1
นางไซนียะ๊ สะมาลา
งวดที่ 2 และ 3

4

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน

รหัสนักศึกษา 5210620009

22,500

รหัสนักศึกษา 5210620028

22,500

รหัสนักศึกษา 5210621022

22,500

รหัสนักศึกษา 5210620013

22,500

รหัสนักศึกษา 5410620038

22,500

รหัสนักศึกษา 5010620044

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

22,500

รหัสนักศึกษา 5210630009

22,500

รหัสนักศึกษา 5310630009

22,500

รหัสนักศึกษา 5410630013

22,500

รหัสนักศึกษา 5410630006

22,500

รหัสนักศึกษา 5410620023

22,500

รหัสนักศึกษา 5210630017

22,500
จํานวนเงิน

จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ปีที่ 1

8,305

จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ปีที่ 2

16,260

จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ปีที่ 3

10,210

จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ปีที่ 4

4,030

จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ปีที่ 5

21,946

50,000

60,751
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ลําดับ
ที่
5

6

รายการ
ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน

ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
25,000 บีทยี ู ในห้องสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (16 ก.ค.50)
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมคอมพิวเตอร์สํานักงาน (26 ต.ค.50)

11,770

ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมตู้อบ ที่เรือนดิน (12 ธ.ค.51)

2,675

ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมคอมพิวเตอร์ (19 มี.ค.52)

375

ค่าจัดประชุมวิชาการ/ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการปาล์มน้ํามัน ในงาน
มอ.วิชาการ ประจําปี 50 ระหว่าง วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2550
ณ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการ “ ปาล์มน้ํามัน ” ในงานเกษตร
ภาคใต้ ครัง้ ที่ 15 ในระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2550
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปเป็นวิทยากรและร่วมประชุมเชิง
วิชาการ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
วงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ในวันที่ 30 สิงหาคม
2550 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 17 มกราคม 2552
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมกรมวิชาการเกษตร 36 ปี
ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552
ณ ศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
เพื่อร่วมงานมหกรรมกรมวิชาการเกษตร 36 ปี ภาคใต้ตอนบน
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552
ณ ศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม,
นายประกิจ ทองคํา, น.ส.ทัศนี ขาวเนียม และ น.ส.สกุลรัตน์
แสนปุตะวงษ์ เพื่อร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมโรงเรียน
ปาล์มน้ํามันและยางพาราแฟร์” ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม
2552 ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี
เพื่อนําวัสดุมาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครัง้ ที่ 19 ใน
ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

250,000

15,520

390,000

83,517

700

จํานวนเงิน
3,900

9,604

3,810

4,420
4,862

2,872

23,520

6,160

21
ลําดับ
ที่

งบประมาณ
รายการ
ค่าจัดประชุมวิชาการ/ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ในการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจําปี
2555 เรื่อง ปาล์มน้ํามัน “พันธุท์ รัพย์ ม.อ.” ปาล์มพันธุ์ใหม่ของ
ประเทศ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัด
ขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในระหว่าง
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมานายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์ เพื่อปฏิบัตงิ าน
เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/ผลงานจริง จัดนิทรรศการ จัดเก็บสถานที/่
อุปกรณ์ และเฝ้าบอร์ดนิทรรศการ พร้อมตอบข้อซักถามสําหรับ
ผูส้ นใจ ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2555 จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย ในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์
2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อเป็นวิทยากร และนายประกิจ ทองคํา และคณะ ในการ
เดินทางไปจัดนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนาการจัดการสวน
ปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง เพื่อมุง่ เน้นให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
น้ํามันได้พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ในการบริหารจัดการสวน
ปาล์มน้ํามันโดยใช้หลัก 3 ดี (พันธุ์ดี บริหารจัดการสวนดี และ
การจัดการผลผลิตดี) ได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง
อ.เมือง จ.ตรัง

7

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ พบปะผู้ประกอบการ
ค่าใช้จา่ ยในการร่วมการประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม
น้ํามันจังหวัดพัทลุง ในการขยายพืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ํามันของ
สมาชิก ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 3
(ห้องอิรวดี) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมการสนทนาโต๊ะกลม เรื่อง กลยุทธ์การ
เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ซึ่งจัดโดยนิตยสารพืชพลังงานรายเดือน
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายวิภาวดีรังสิต
จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแผน
(รายปี)

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

จํานวนเงิน
8,010

8,000

8,359

จํานวนเงิน
1,400

3,964

130,000

41,722

22
ลําดับ
ที่

งบประมาณ
รายการ

ตามแผน
(รายปี)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ พบปะผู้ประกอบการ (ต่อ) จํานวนเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อม
จัดแสดงองค์ความรู้ เรื่อง “ปาล์มน้ํามัน” ซึ่งจัดโดยสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในวันที่ 21-22
ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมการประชุม เพื่อกําหนดแนวทางและ
วิธกี ารดําเนินงานในการจัดตัง้ สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ํามัน เพื่อ
แก้ปัญหาการพัฒนาปาล์มน้ํามันของเกษตรกร ในวันที่ 11
มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชัน้ 5 ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามัน
จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สมาคมและสหกรณ์ตา่ งๆด้านปาล์มน้ํามัน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการจังหวัดชุมพรเพื่อสรุป
โครงการ Follow up study Vichitbhan Analysis Laboratory and
Nutrient Recommendation Service วันที่ 16-19 มกราคม 2551
ณ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ จังหวัดชุมพร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อเข้าร่วมประชุม การศึกษาดัชนีชวี้ ัดคุณลักษณะสําคัญที่ใช้
เป็นเกณฑ์ในการบ่งชีค้ ุณภาพ การแบ่งชัน้ คุณภาพและการ
กําหนดรหัสขนาดของปาล์มน้ํามัน ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน
2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และนายประกิจ ทองคํา เพื่อร่วมเสวนาวิชาการด้านปาล์มน้ํามัน
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ปาล์มน้ํามัน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโกเมน
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
และรศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ เพื่อดําเนินงานชุดโครงการวิจัยการ
จัดการปุย๋ และดินในพืน้ ที่โครงการของมูลนิธชิ ัยพัฒนา จังหวัด
พังงา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนักวิจัย เพื่อสํารวจพืน้ ที่
ในโครงการทดลองปลูกปาล์มน้ํามันในที่ดินของมูลนิธชิ ัยพัฒนา
จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 กันยายน 2553

2,814

970

5,724

3,642

2,310

3,052

6,100

2,600

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

23
งบประมาณ

ลําดับ
ที่

รายการ

ตามแผน
(รายปี)

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ พบปะผู้ประกอบการ (ต่อ) จํานวนเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ในโครงการ “ เครือข่าย
ธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ของไทย” ครั้งที่ 4 จัดโดย สภาอุตสาหกรรม
ภาคใต้ ในวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัตทิ ี่ดีสําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน ใน
วันที่ 18 มกราคม 2554 ณ ห้องเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม์
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเรื่อง “การจัดทํา
ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน ปี 2555-2559 กรมวิชาการเกษตร”
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
8

ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร, ค่าสาธารณูปโภค

2,666

3,500

2,980

จํานวนเงิน

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีที่ 1

2,258

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีที่ 2

5,348

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีที่ 3

718

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําเอกสารเผยแพร่ในงานเกษตรภาคใต้
ครัง้ ที่ 18 และงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2553
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีที่ 4

4,000

ค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารสํานักงาน วันที่ 30 มี.ค.54

1,941

ค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารสํานักงาน วันที่ 10 พ.ค.54

7,025

ค่าถ่ายเอกสาร วันที่ 31 พ.ค.54

2,317

ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
ของปีที่ 5
9

ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็ง

9.1

การนําเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของ นางสาวธนวดี พรหมจันทร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในการเดินทางไปเข้า
ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการเจริญ
ของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ํามัน (Elaesis guineensis Jacq)
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

77,400

24,297

245,000

177,693

354

336

จํานวนเงิน
2,500

24
ลําดับ
ที่

งบประมาณ
รายการ
การนําเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ (ต่อ)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโปสเตอร์ ของ นางสาวน้ําอ้อย ศรีประสม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในการเดินทางไปเข้า
ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการเจริญ
ของโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ํามัน (Elaesis guineensis Jacq)
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ นางสาวสุภาวดี ถาวโร,
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์ และนายคมกฤษณ์ อินเปือ่ ย
นักศึกษาปริญญาเอกและโท ซึ่งได้เดินทางไปร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551”
(Thailand Research Expo. 2008) ระหว่างวันที่ 10-18 กันยายน
2551 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
เพื่อเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อปาล์มน้ํามัน น้ํามันปาล์ม : การวิจัย
ครบวงจรที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในกิจกรรม “การนํา
เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo.
2008) ในระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย.51 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโปสเตอร์ในงานวันนักวิจัย ประจําปี 2552
ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการในงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม
ม.อ." ประจําปี 2553
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําหนังสือ หลักสําคัญของการจัดการสวน
ปาล์มน้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเบิกจ่ายจากในหมวดที่ 9
ค่าใช้จา่ ยในการสร้างความเข้มแข็ง / 9.1 การนําเสนอผลงานใน
ที่ประชุมวิชาการ โดยเบิกจาก 2 ส่วน คือ
1) งบประมาณคงเหลือในปีที่ 2 และ 3 จํานวน 116,271 บาท
และ 2) งบประมาณในปีที่ 4 จํานวน 7,849 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าร่วมเสนอผลงานด้านปาล์มน้ํามัน
ของนักศึกษาปริญญาโท ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุง
ศรีรเิ วอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตามแผน
(รายปี)
จํานวนเงิน
375

16,774

1,640

2,440
1,330
124,120

10,260

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

25
งบประมาณ

ลําดับ
ที่

รายการ
การนําเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ (ต่อ)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโปสเตอร์เพื่อนําเสนอผลงานด้านปาล์ม
น้ํามันของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครัง้ ที่
9 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
จ.พระนครศรีอยุธยา
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมนําเสนอผลงานด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพของปาล์มน้ํามัน ของนางสาวกาญจนี ทองเทพ รหัส
5110620004 ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ The 7th
Regional IMT-GT UNINET” และ “ The 3rd Joint International
PSU-UNS ด้าน Bioscience ” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2553
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี
ค่าสมนาคุณในการประเมินผลงานของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
เรื่อง “ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ํามัน” จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติแบบบรรยาย ของนางไซนียะ๊ สะมาลา นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37) ระหว่างวันที่
9-13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ

9.2

การดูงาน
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมสัมมนาของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เรื่อง “อนาคตปาล์มน้ํามันของไทย” ในระหว่างวันที่ 1-4
พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา การ์
เด้นท์ กรุงเทพฯ และศึกษาดูการขยายพืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ํามันใน
พืน้ ที่ภาคกลาง
ค่าใช้จา่ ยในการนํานักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย และอาจารย์
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูงาน “วันยูนวิ านิชพบเกษตรกร”
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาปาล์มน้ํามันยู
นิวานิช อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายประกิจ ทองคํา ใน
การนํานักศึกษา จํานวน 28 คน ดูงานมหกรรมกรมวิชาการ
เกษตร 36 ปี ภาคใต้ตอนบน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552
ณ ศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี

ตามแผน
(รายปี)

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

จํานวนเงิน
1,498

1,000

7,560
8,196

จํานวนเงิน
9,000

11,960

12,110

350,000

33,070

26
งบประมาณ

ลําดับ
ที่
9.3

รายการ

ตามแผน
(รายปี)

การฝึกอบรม

จํานวนเงิน

ค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ํามัน ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2550
ณ ตําบลทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมวิทยากรด้านปาล์มน้ํามัน วันที่ 20-21
พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนาวงการปาล์มน้ํามันของชาติ” ในระหว่างวันที่
26-27 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “การพัฒนา
อย่างสมดุลและรอบด้านบนฐานความรู้” ระหว่างวันที่ 12-13
มิถุนายน 2551 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของนายธีระพงศ์ จันทรนิยม
เพื่อเข้าร่วมการอบรม/ประชุมระดมสมองเรื่อง ทิศทางการ
พัฒนาด้านการแปรรูปปาล์มน้ํามัน เพื่อเสริมศักยภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามันของประเทศไทย ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552
ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
ใช้จ่ายจริง
(ช่วงที่รายงาน)

150,000

28,411

5,000,000

2,088,861

6,870

8,937

4,622

4,482

3,500

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทีค่ ้างเบิกในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต*

360,000

รวมทั้งสิ้น

2,448,861

* หมายเหตุ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เบิกงบประมาณในงวดที่ 2 และ 3 ของทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อนักศึกษา
นายสุนทร รอดด้วง
นายสุดนัย เครือหลี
นางสาวทัศนี ขาวเนียม
นายคมกฤษณ์ อินเปือ่ ย
นางสาวธนวดี พรหมจันทร์

รหัสนักศึกษา

จํานวนเงิน (บาท)

5010620033
5010630013
5010630003
5010630002
5310630001

22,500
22,500
22,500
22,500
22,500

27
ลําดับที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อนักศึกษา
Mr. Khairun Nizam
นายฤทธิรงค์ ศรีสุข
นางสาววิภาวี บุญยะตุลานนท์
นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ์
นายสมทบ เวทโอสถ
นายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์
นายวุฒชิ ัย สีเผือก
นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
นายสิทธิพงษ์ พรมมา
นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์
นางสาวสุนัตดา แดงหย้ง

รหัสนักศึกษา

จํานวนเงิน (บาท)

5210630011
5210620009
5210620028
5210621022
5210620013
5410620038
5210630009
5310630009
5410630013
5410630006
5410620023
รวมทั้งสิ้น

22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
360,000
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ตารางสรุปงบประมาณและค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปที ี่ 1-ปีท่ี 5
ที่

รายการ

ปีที่ 1
งบประมาณ

1
2
3

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดาํ เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยสมทบทุนวิจัย
ค่าใช้จา่ ยเป็นทุนสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต
4 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
5 ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือ
6 ค่าจัดประชุมวิชาการ/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
7 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ/ พบปะผูป้ ระกอบการ
8 ค่าใช้จา่ ยด้านเอกสาร,
ค่า
9 ค่าใช้จา่ ยในการสร้างความ
เข้มแข็ง
9.1 การนําเสนอผลงานที่ประชุม
วิชาการ
9.2 การดูงาน
9.3 การฝึกอบรม
รวม

87,120
200,000
450,000

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รวมปีที่ 1-5

ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรวม
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
7,500
91,320 36,000
95,520 71,500
99,720 102,600
103,920 111,280
477,600
20,000
150,000
100,000
100,000 40,000
80,000 20,000
630,000
135,000
450,000 238,500
450,000 324,000
450,000 292,500
450,000 225,000
2,250,000

ใช้จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น
328,880
80,000
1,215,000

50,000
50,000
30,000

8,305
12,470
17,314

50,000
60,000

16,260
3,050
4,420

50,000
60,000

10,210
31,254

50,000
120,000

4,030
-

50,000
120,000

21,946
30,529

50,000
250,000
390,000

60,751
15,520
83,517

20,000

14,872

20,000

-

50,000

15,104

20,000

8,766

20,000

2,980

130,000

41,722

12,880

-

18,680

7,298

14,480

476

15,280

6,845

16,080

9,678

77,400

24,297

-

60,000

21,289

80,000

2,440

45,000 138,208

60,000

15,756

245,000

177,693

70,000 20,960
30,000 20,429
1,000,000 256,850

70,000
30,000
1,000,000

4,482
331,299

70,000
70,000
350,000
30,000
30,000
150,000
1,000,000 592,949 1,000,000 437,169
5,000,000
ค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น

33,070
28,411
2,088,861

12,110
70,000
3,500
30,000
1,000,000 470,594

360,000
2,448,861

KPI/1

9

Output
9.1 Output ตาม KPI ที่ Commit ของเครือข่ายวิจัย..สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
ตัวชี้วัด
1

ปีที่ 1
(เม.ย.50-มี.ค.51)
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 เป้าหมาย ผลที่ได้
baseline

ปีที่ 2
(เม.ย.51-มี.ค.52)
เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 3
(เม.ย.52-มี.ค.53)
เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 4
(เม.ย.53-มี.ค.54)
เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 5
(เม.ย.54-มี.ค.55)
เป้าหมาย ผลที่ได้

รวม
(เม.ย.50-มี.ค.55)
เป้าหมาย ผลที่ได้

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (รับใหม่)
1.1 ระดับปริญญาโท

-

-

-

-

5

4

5

5

7

5

2

6

4

20

23

1.2 ระดับปริญญาเอก

-

-

-

-

1

-

1

2

3

2

3

2

4

6

12

2.1 ระดับชาติ

-

-

-

2

1

3

7

5

7

6

10

6

1

22

26

2.2 ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐาน ISI

-

-

-

-

1

-

3

-

2

-

1

-

7

-

14

6.80

-

-

0.75

-

1.00

0.99

1.50

2.04

2.00

3.24

2.50

6.57

7.75

12.84

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

-

1

2

3

4

1

1

1

มี

มี

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

มี

มี

1

-

-

3

-

2

-

-

-

-

1

5

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ (ชิ้น)

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน (ล้านบาท)
4 จํานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
5 ฐานข้อมูล /Website ของสถานวิจัย
5.1 ฐานข้อมูล /Website ของสถานวิจัย (มี/ ปรับปรุง)
5.2 การ link กับ Website อื่นๆ
6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
6.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิน้ )

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

6.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น : การถ่ายทอดเทคโนโลยี (เรื่อง)

18

16

10

-

22

-

17

-

15

-

20

-

18

-

92

6.4 จัดทําหนังสือปาล์มน้ํามัน (เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

3

7.1 รางวัลที่ได้รับ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

3

7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

-

-

-

-

22

-

17

-

15

-

21

-

19

-

94

7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม
สัมมนา (ในประเทศ)

-

-

-

2

-

4

4

4

3

5

13

5

1

20

21

7.4 การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันด้วยวิธมี าตรฐาน (จํานวนพันธุ)์

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

7.5 การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ (จํานวนพันธุ)์

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุย๋ (จํานวนครัง้ )

-

-

-

5

150

5

18

5

38

5

42

5

18

25

266

7 อื่น ๆ

KPI/2

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด

ผลที่ได้
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รวม

Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี) (ชิน้ /ข้อเสนอ)

5

-

8

1

-

14

2 Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ข้อเสนอ)

-

5

2

3

1

11

3 การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครัง้ )

1

1

1

-

-

3

4 Journal Club

-

-

-

-

-

-

5 งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) (ครัง้ )

25

17

15

20

18

95

6 การพัฒนาบุคลากร (ถ้ามี) (ครัง้ )

1

2

3

4

4

14

7 อื่นๆ (ถ้ามี)

-

-

-

-

-

-

1

1.1/1

RC/KPI.3
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา
1

ชื่อนักศึกษา

4910620022 นางสาวธนวดี พรหมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ภาควิชา รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
พืชศาสตร์

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาควิชา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรม
พืชศาสตร์ ในต้นปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)
ที่พัฒนามาจากโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่ 2
โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี

ปีที่เริ่ม
10 ก.ย.50

หมายเหตุ

1.1/2

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2550....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2551........
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

4910620069 นายอภิเชษฐ ทองส่ง

รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์

ภาควิชา รศ.ดร.จําเป็น อ่อนทอง
ธรณีศาสตร์

ภาควิชา ผลของอินทรียวัตถุ วัสดุปูน และปุย๋ เคมีตอ่ สมบัติ
ธรณีศาสตร์ ของดิน และการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์ม
น้ํามัน

4 ต.ค.50

2

4910620094 นางสาวอังคณา โชติวัฒนศักดิ์

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี,
พืชศาสตร์ ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ

ภาควิชา ลักษณะทางการเกษตร ในประชากรชั่วที่ 2
พืชศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อตรวจสอบความ
สัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาล์มน้ํามัน
(Elaeis guineensis Jacq.)

15 ม.ค.51

3

4910620028 นางสาวน้ําอ้อย ศรีประสม

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี,
พืชศาสตร์ ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ

ภาควิชา ลักษณะทางลําต้นและอัตราพันธุกรรมในระยะ
พืชศาสตร์ กล้าของปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

15 ม.ค.51

4

4910620046 นายมนตรี ปานตู

รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์

ภาควิชา รศ.ดร.จําเป็น อ่อนทอง
ธรณีศาสตร์

ภาควิชา การจัดการดินกรดที่ดอน โดยใช้ปยุ๋ หมักจากวัสดุ
ธรณีศาสตร์ เหลือทิง้ ของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ร่วมกับปูน
โดโลไมต์และปุย๋ เคมี

31 มี.ค.51

หมายเหตุ

1.1/3

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี..เมษายน 2551.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2551.........
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

4910620027 นายธีรภาพ แก้วประดับ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
พืชศาสตร์ การเจริญเติบโตทางลําต้นและผลผลิตในปาล์ม
น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

11 มิ.ย.51

2

4910620015 นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
พืชศาสตร์

ภาควิชา การขยายพันธุป์ าล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอราโดย
พืชศาสตร์ การเพาะเลีย้ งคัพภะ

29 ก.ค.51

หมายเหตุ

1.1/4

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2551.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2552..........
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

4910620038 นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา

ภาควิชา
พัฒนาการ
เกษตร

2

5010620033 นายสุนทร รอดด้วง

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

ภาควิชา รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
สัตวศาสตร์

ภาควิชาสัตว ผลของการใช้ทางใบปาล์มน้ํามันหมักในอาหาร
ศาสตร์ ผสมสําเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิตและ
ลักษณะซากแพะ

25 มี.ค.52

3

5010620044 นางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา ความแปรปรวนของลักษณะผลปาล์มและ
พืชศาสตร์ องค์ประกอบผลผลิตของปาล์มน้ํามัน (Elaeis
guineensis Jacq.)

25 มี.ค.52

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตและ
บริโภคไบโอดีเซลจากน้ํามันปาล์มที่ใช้เป็น
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา

12 ธ.ค.51

หมายเหตุ

1.1/5

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2552........
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา
1

ชื่อนักศึกษา

5010620020 นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

สังกัด
ภาควิชา
พืชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญ
เติบโตต่อการชักนําเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัส
เพนชั่นของปาล์มน้ํามันและการพัฒนาเป็นพืชต้น
ใหม่

ปีที่เริ่ม
4 พ.ค.52

หมายเหตุ

1.1/6

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2552....ถึงเดือน/ปี....มีนาคม 2553........
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

5110620059 นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การตอบสนองของพันธุป์ าล์มน้ํามันใน
พืชศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่ตา่ งกัน

6 ต.ค.52

2

5110620062 นายสิทธิพงษ์ พรมมา

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การชักนําโพลีพอยด์ในปาล์มน้ํามันโดยใช้สารโคล
พืชศาสตร์ ซิซนิ ในเมล็ดงอก

6 ต.ค.52

3

5110620028 นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโณ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

การแยกและเพาะเลีย้ งโปรโตพลาสต์จาก
เซลล์ซัสเพนชันปาล์มน้ํามันพันธุเ์ ทเนรา

14 ธ.ค.52

4

5110620069 นางสาวสุนทรียา กาละวงศ์

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ํามันโดยใช้
เครื่องยิงอนุภาค

14 ธ.ค.52

5

5110620070 นางสาวสุรรี ัตน์ เย็นซ้อน

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

ปัจจัยชีวภาพที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีน
เข้าสูเ่ อ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ํามันโดยใช้อะ
โกรแบคทีเรียม

14 ธ.ค.52

6

5110620004 นางสาวกาญจนี ทองเทพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

การพัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อร่างกาย
จากชิน้ ส่วนดอกเพื่อสร้างสายต้นปาล์มน้ํามัน
(somaclone) เทเนอรา ที่ให้ผลผลิตสูง

14 ธ.ค.52

หมายเหตุ

1.1/7

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2554.......
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

5210620009 นายฤทธิรงค์ ศรีสุข

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การตอบสนองของปาล์มน้ํามันในระยะต้นกล้าต่อ
พืชศาสตร์ ดินชนิดต่างๆ

มี.ค.54

2

5210620028 นางสาววิภาวี บุญยะตุลานนท์

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี
พืชศาสตร์

ภาควิชา การตอบสนองของพันธุป์ าล์มน้ํามัน (Elaeis
พืชศาสตร์ guineensis Jacq.) ต่อการให้น้ําในระยะต้นกล้า

มี.ค.54

หมายเหตุ

1.1/8

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา
1

ชื่อนักศึกษา

5210621020 นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา

สังกัด
ภาควิชา
พัฒนา
การเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพนื้ ที่นาร้าง
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามันใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : กรณีศกึ ษา อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส

ปีที่เริ่ม
ส.ค.54

หมายเหตุ

1.1/9

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.1 ระดับปริญญาโท
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

5210620013 นายสมทบ เวทโอสถ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การศึกษาศักยภาพของพันธุป์ าล์มน้ํามันการค้าใน
พืชศาสตร์ จังหวัดสงขลา

ธ.ค.54

2

5410620038 นายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะการ
พืชศาสตร์ เจริญเติบโตทางลําต้นและองค์ประกอบผลผลิต
ในปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา

ธ.ค.54

3

5410620023 นางสาวสุนัตดา แดงหย้ง

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม
พืชศาสตร์ ในปาล์มน้ํามันโดยรังสีแกมมา

มี.ค.55

หมายเหตุ

1.2/1

RC/KPI.3
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.2 ระดับปริญญาเอก
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

1

4910630003

ชื่อนักศึกษา
นางสาวสุภาวดี ถาวโร

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ภาควิชา รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
พืชศาสตร์

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาควิชา การคัดเลือกและตรวจสอบพันธุป์ าล์มน้ํามัน
พืชศาสตร์ ลูกผสมโดยเครื่องหมายดีเอ็นเอและการ
ขยายพันธุ์

ปีที่เริ่ม
10 ก.ย.50

หมายเหตุ

1.2/2

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.2 ระดับปริญญาเอก
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี..เมษายน 2551.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2551.........
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

1

5010630006

ชื่อนักศึกษา
นางสาวสกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

สังกัด
ภาควิชา
พืชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การขยายพันธุป์ าล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา
จากการเลีย้ งคัพภะอ่อนและการตรวจ สอบ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม

ปีที่เริ่ม
21 ก.ค.51

หมายเหตุ

1.2/3

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.2 ระดับปริญญาเอก
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2552........
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1

5010630013

นายสุดนัย เครือหลี

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี

ภาควิชา รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
พืชศาสตร์ ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ

2

5010630003

นางสาวทัศนี ขาวเนียม

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

3

5010630002

นายคมกฤษณ์ อินเปือ่ ย

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

ภาควิชา การศึกษาปฏิกริ ยิ าสัมพันธ์ระหว่าง
พืชศาสตร์ พันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม และการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของลูกผสมปาล์มน้ํามัน
ใน 3สถานที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

4 พ.ค.52

ภาควิชา
พืชศาสตร์

เทคนิคการเก็บรักษาพันธุป์ าล์มน้ํามัน
ลูกผสมเทเนอราในไนโตรเจนเหลว และการ
ตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรม

4 พ.ค.52

ภาควิชา
พืชศาสตร์

การชักนําเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชั่น
ผลิตเมล็ดเทียม และตรวจสอบการกลาย
พันธุ์โดยเทคนิค RAPD ในปาล์มน้ํามัน

4 พ.ค.52

หมายเหตุ

1.2/4

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.2 ระดับปริญญาเอก
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2554.......
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

1

5310630001

นางสาวธนวดี พรหมจันทร์

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

การปลูกถ่ายยีนสูเ่ อ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัส
เพนชันและโปรโตพลาสต์ของปาล์มน้ํามัน
ลูกผสมเทเนอราโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม

มี.ค.54

2

5210630017

นางไซนียะ๊ สะมาลา

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

ผลของคอลชิซนี และออรีซาลินต่อการ
เปลี่ยนแปลงชุดโครโมโซม ในต้นอ่อนชุดที่ 2
ของปาล์มน้ํามัน

มี.ค.54

3

5210630011

Mr. Khairun Nizam

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ภาควิชา
พืชศาสตร์

Analyzing Factors Determining on In Vitro
Flowering of Embryo Derived Shoot of Oil
Palm

มี.ค.54

หมายเหตุ

1.2/5

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
1.2 ระดับปริญญาเอก
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สังกัด

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1

5210630009

นายวุฒชิ ัย สีเผือก

รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส

ภาควิชา รศ.ดร.ยุทธนา ศิรวิ ัธนนุกูล
สัตวศาสตร์ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

2

5310630009

นายปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์

รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข

ภาควิชาพัฒนา รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
การเกษตร

3

5410630013

นายสิทธิพงษ์ พรมมา

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

4

5410630006

นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีที่เริ่ม

ภาควิชา การใช้กากตะกอนน้ํามันปาล์ม และทางใบ
สัตวศาสตร์ ปาล์มน้าํ มันเป็นอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง

มี.ค.55

ภาควิชา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของ
พืชศาสตร์ การผลิตปาล์มน้ํามันในอําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

มี.ค.55

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การศึกษาศักยภาพของปาล์มน้ํามันพันธุ์
พืชศาสตร์ "ทรัพย์ ม.อ.1" ในหลายพืน้ ที่ปลูก

มี.ค.55

ภาควิชา ผศ.ดร.วินจิ เสรีประเสริฐ
พืชศาสตร์

ภาควิชา การทดสอบพันธุป์ าล์มน้ํามันลุกผสมเทเนอ
พืชศาสตร์ ราในสถานที่ที่แตกต่างกัน

มี.ค.55

หมายเหตุ

2.1/1

RC/KPI.3
2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2550......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2551.........
ลําดับ
ที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และปราณี สุวรรณรัตน์

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

2551
สภาพการทําสวนและการใช้ปยุ๋ เคมีสําหรับปาล์ม วารสารดินและปุย๋
(ม.ค.-มี.ค.51) น้ํามันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)
30

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

1

12-22

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้
ภาษาไทย

100

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

-

-

หมายเหตุ

2.1/2

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี......เมษายน 2551.....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551........
ลําดับ
ที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

1

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

2551
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัด
(ก.ค.-ธ.ค.51) น้ํามันปาล์ม

วารสารหาดใหญ่วชิ าการ

6

2

159-164

ภาษาไทย

100

-

-

2

น้ําอ้อย ศรีประสม
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2551
สหสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรมของลักษณะทาง
(ก.ค.-ธ.ค.51) ลําต้นในระยะกล้าปาล์มน้ํามัน

วารสารหาดใหญ่วชิ าการ

6

2

109-115

ภาษาไทย

100

-

-

3

ธนวดี พรหมจันทร์
และสมปอง เตชะโต

2551
ปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการเจริญของ
(ก.ย.-ธ.ค.51) โซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ํามัน
(Elaeis guineensis Jacq.)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

39

3
(พิเศษ)

54-57

ภาษาไทย

100

-

-

4

น้ําอ้อย ศรีประสม
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2551
ลักษณะทางลําต้นและอัตราพันธุกรรมในระยะ
(ก.ย.-ธ.ค.51) กล้าของปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

39

3
(พิเศษ)

56-60

ภาษาไทย

100

-

-

5

อังคนา โชติวัฒนศักดิ์
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และนิทัศน์ สองศรี

2551
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําต้นและ
(ก.ย.-ธ.ค.51) องค์ประกอบผลผลิตในประชากรชั่วที่ 2 ของ
ปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

39

3
(พิเศษ)

61-64

ภาษาไทย

75

-

-

6

อังคนา โชติวัฒนศักดิ์
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2551
การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
(ก.ย.-ธ.ค.51) ลูกผสมปาล์มน้ํามันโดยใช้เครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

39

3
(พิเศษ)

65-68

ภาษาไทย

100

-

-

หมายเหตุ

2.1/3

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2551.......ถึงเดือน/ปี.......มีนาคม 2552..........
ลําดับ
ที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
อังคนา โชติวัฒนศักดิ์
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และนิทัศน์ สองศรี

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2552

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

สหสัมพันธ์ อิทธิพลทางตรง และอัตราพันธุกรรม วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ของลักษณะทางการเกษตร ในประชากรชั่วที่ 2
ของปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)
40

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

1

25-34

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้
ภาษาไทย

75

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

-

-

หมายเหตุ

2.1/4

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี.......กันยายน 2552........
ลําดับ
ที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

1

อภิเชษฐ ทองส่ง
ชัยรัตน์ นิลนนท์
และจําเป็น อ่อนทอง

2552
ผลของวัสดุอนิ ทรีย์ โดโลไมต์และปุย๋ เคมีตอ่
(พ.ค.-ส.ค.52) สมบัตขิ องดินและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

40

2

229-244

ภาษาไทย

75

-

-

2

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
และอยุทธ์ นิสสภา

2552
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิต
(ส.ค.-ธ.ค.52) ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากน้ํามันปาล์มใน
ภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศกึ ษาจังหวัด
กระบี่และตรัง

วารสารเกษตรนเรศวร

12

พิเศษ

355-361

ภาษาไทย

100

-

-

3

สุรรี ัตน์ เย็นช้อน
และสมปอง เตชะโต

2552
ผลของแหล่งชิน้ ส่วนต่อการถ่ายยีนเข้าสู่
(ก.ย.-ธ.ค.52) เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ํามันโดยใช้
อะโกรแบคทีเรียม

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

40

3
(พิเศษ)

444-447

ไทย

100

-

-

4

เพ็ญติมาส กระมุท
และสมปอง เตชะโต

2552
ผลของแหล่งคาร์บอนและความเข้มข้นของ
(ก.ย.-ธ.ค.52) สูตรอาหารต่อพัฒนาการ ของโซมาติก
เอ็มบริโอจากเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชั่น
ของปาล์มน้ํามันบนอาหารแข็ง

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

40

3
(พิเศษ)

448-451

ภาษาไทย

100

-

-

5

อุไรวรรณ ละอองศรี
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2552
การปลอมปนของพันธุป์ าล์มน้ํามันในแปลง
(ก.ย.-ธ.ค.52) เกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

40

3
(พิเศษ)

392-395

ภาษาไทย

100

-

-

หมายเหตุ

2.1/5

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2552......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2553.........
ลําดับ
ที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

1

ธนวดี พรหมจันทร์
อาสลัน หิเล
และสมปอง เตชะโต

2

ธีรภาพ แก้วประดับ
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2552
(ต.ค.52)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ วารสารเกษตร
ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อใบอ่อนของ
ปาล์มน้ํามัน

2553
สหสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรมของลักษณะ ทาง วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
(ม.ค.-เม.ย.53) การเกษตรในประชากรปาล์มน้ํามันดูรา

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

25

3

211-218

ภาษาไทย

75

-

-

28

1

41-48

ภาษาไทย

100

-

-

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

2.1/6

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2553....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2553........
ลําดับ
ที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

1

สิทธิพงษ์ พรมมา
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2

สุดนัย เครือหลี
สายัณห์ สดุดี
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และวินจิ เสรีประเสริฐ

3

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2553

ชื่อเรื่อง (Title)
การชักนําพอลีพลอยด์และลักษณะสัณฐานของ
ต้นกล้าปาล์มน้ํามัน

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

28

3

36-43

ภาษาไทย

100

-

-

2553
ปฏิกริ ยิ าสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพ
(พ.ค.-ส.ค.53) แวดล้อมของลักษณะผลผลิตทะลายสดของ
ปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

41

2 (พิเศษ)

17-20

ภาษาไทย

85

-

-

สุรรี ัตน์ เย็นช้อน
และสมปอง เตชะโต

2553
ผลของชนิดสายเชือ้ อะโกรแบคทีเรียมและอายุ
(พ.ค.-ส.ค.53) ของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสต่อประสิทธิภาพการ
ถ่ายยีนเข้าสูเ่ อ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

41

2 (พิเศษ)

205-208

ภาษาไทย

100

-

-

4

คมกฤษณ์ อินเปือ่ ย
และสมปอง เตชะโต

2553
ผลของความเข้มข้นของซูโครสและ adenine
(พ.ค.-ส.ค.53) sulfate ต่อการเพิม่ ปริมาณเซลล์ซัสเพนชั่น
ของปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

41

2 (พิเศษ)

229-232

ภาษาไทย

100

-

-

5

ไซนียะ๊ สะมาลา
และสมปอง เตชะโต

2553
ผลของคอลชิซนี ต่อการเจริญและพัฒนาของ SSE วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(พ.ค.-ส.ค.53) ปาล์มน้ํามัน

41

2 (พิเศษ)

237-240

ภาษาไทย

100

-

-

6

สกุลรัตน์ สุวรรณโณ
และสมปอง เตชะโต

2553
การศึกษาเบือ้ งต้นในการแยกโปรโตพลาสต์จาก
(พ.ค.-ส.ค.53) เซลล์ซสั เพนชั่นปาล์มน้ํามันพันธุเ์ ทเนอรา

41

2 (พิเศษ)

305-308

ภาษาไทย

100

-

-

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หมายเหตุ

2.1/7

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ

ลําดับ
ที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

7

สุนทรียา กาละวงศ์
และสมปอง เตชะโต

2553
ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่
(พ.ค.-ส.ค.53) เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ํามันโดยใช้
เครื่องยิงอนุภาค

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

41

2 (พิเศษ)

309-312

ภาษาไทย

100

-

-

8

สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
และสมปอง เตชะโต

2553
ปัจจัยทางชีวภาพที่มผี ลต่อการสร้างโซมาติก
(พ.ค.-ส.ค.53) เอ็มบริโอชุดที่สองและการพัฒนาเป็นพืช
ต้นใหม่ของคูผ่ สมปาล์มน้ํามัน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

41

2 (พิเศษ)

313-316

ภาษาไทย

100

-

-

9

มนตรี ปานตู
ชัยรัตน์ นิลนนท์
และจําเป็น อ่อนทอง

2553
ผลการจัดการดินกรดที่ดอนโดยใช้ปยุ๋ หมักจาก
(ก.ย.-ธ.ค.53) วัสดุเหลือทิง้ ของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
ร่วมกับปูนโดโลไมต์และปุย๋ เคมีตอ่ สมบัตขิ องดิน
และการเจริญเติบโตของข้าวโพด

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

28

3

9-18

ภาษาไทย

75

-

-

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

-

-

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี....มีนาคม 2554.........
ลําดับ
ที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

วศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2553
(ต.ค.53)

ชื่อเรื่อง (Title)
อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทาง
การเกษตรในปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)
วารสารเกษตร

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)
26

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

3

231-239

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้
ภาษาไทย

100

หมายเหตุ

2.1/8

2 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.1 ระดับชาติ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับ
ที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
ไซนียะ๊ สะมาลา
และสมปอง เตชะโต

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2555
(ก.พ.55)

ชื่อเรื่อง (Title)
การเพิ่มชุดโครโมโซมของปาล์มน้ํามันโดยใช้
คอลชิซนี ในหลอดทดลอง

ชื่อวารสาร
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)
วารสารเกษตร

เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Volume) (Number)
( First-last page)
28

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

1

51-59

ภาษาที่ตพี มิ พ์
% ผลงาน
(Language) ที่เป็นของ RC นี้
ภาษาไทย

100

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

-

-

หมายเหตุ

2.2/1

RC/KPI.3
2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI (ค้นจาก http://www.isiknowledge.com)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552........
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Supawadee Thawaro
and Sompong Te-chato

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume) (Number)
( First-last page)
ScienceAsia

2009 Application of molecular markers in the hybrid
verification and assessment of somaclonal
variation from oil palm propagated in vitro

35

-

142-149

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

หมายเหตุ

English

100

-

-

ฐานข้อมูล ISI

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact factor

หมายเหตุ

English

100

-

-

ฐานข้อมูล ISI

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2552...ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2553......
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Supawadee Thawaro
and Sompong Te-chato

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2010

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่ ฉบับที่พมิ พ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume) (Number)
( First-last page)

Effect of culture medium and genotype on
germination of hybrid oil palm zygotic embryos

ScienceAsia

36

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

-

26-32

2.3 / 1

RC/KPI.3
2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Sompong Te-chato
and Aslan Hilea

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2007

ชื่อเรื่อง (Title)
High-frequency plant regeneration through
secondary somatic embryogenesis in oil palm
(Elaeis guineensis Jacq.var.tenera)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)
Journal of Agricultural
Technology

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

2

345-357

English

100

-

-

3

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

ชื่อฐานข้อมูล
http://www.ijataatsea.com

หมายเหตุ

2.3 / 2

2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2551.....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551..........
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

ชื่อฐานข้อมูล

1

Suhaimin Chehmalee
and Sompong Te-chato

2008

Induction of somatic embryogenesis and plantlet
regeneration from cultured zygotic embryo of oil
palm

Journal of Agricultural
Technology

4

2

137-146

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

2

Sakulrat Sanputawong and
Sompong Te-chato

2008

Effect of genotypes of oil palm as indicator for
Journal of Agricultural
speed of callus and embryogenic callus formation Technology

4

2

147-156

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

3

Supawadee Thawaro
and Sompong Te-chato

2008

RAPD (random amplified polymorphic DNA)
marker as a tool for hybrid oil palm verification
from half mature zygotic embryo culture

4

2

165-176

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

Journal of Agricultural
Technology

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

2.3 / 3

2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552..........
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Supawadee Thawaro
and Sompong Te-chato

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2009

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)

Effect of genotypes and auxins on callus formation Journal of Agricultural
from mature zygotic embryos of hybrid oil palms Technology

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

1

167-177

English

100

-

-

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

1

1-8

English

100

-

-

5

ชื่อฐานข้อมูล

หมายเหตุ

http://www.ijataatsea.com

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2552.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2553........
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Supawadee Thawaro
and Sompong Te-chato

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2010

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)

Verification of legitimate tenera oil palm hybrids Songklanakarin J. Sci. Technol.
using SSR and propagation of hybrids by somatic
embryogenesis

32

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

ชื่อฐานข้อมูล
http://www.ijataatsea.com

หมายเหตุ

2.3 / 4

2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2553.....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2553.........
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
Pentimas Kramut
and Sompong Te-chato

ปีที่พมิ พ์
(Year)
2010

ชื่อเรื่อง (Title)
Effect of culture media, plant growth regulators
and carbon sources on establishment of somatic
embryo in suspension culture of oil palm

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)
Journal of Agricultural
Technology

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

1

159-170

English

100

-

-

6

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

ชื่อฐานข้อมูล
http://www.ijataatsea.com

หมายเหตุ

2.3 / 5

2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

ชื่อฐานข้อมูล

1

Tassanee Khawnium
and Sompong Te-chato

2011

Simple vitrification protocal for cryopreservation of Journal of Agricultural
oil palm using embryogenic culture
Technology

7

2

519-529

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

2

Sakulrat Sanputawong
and Sompong Te-chato

2011

Analysis of somaclonal variation of callus,
somatic embryo and plant regeneration of
in vitro oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

7

2

531-545

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

Journal of Agricultural
Technology

หมายเหตุ
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2. ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
2.3 ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์
(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่อวารสาร
เล่มที่
(ระบุชื่อเต็ม- Journal name) (Volume)

ฉบับที่
พิมพ์
(Number)

หน้าแรกหน้าสุดท้าย
( First-last page)

ภาษาที่ตพี มิ พ์
(Language)

% ผลงาน
ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน
ที่เป็นของRC/
หน่วยงานอื่น

Journal
Impact
factor

ชื่อฐานข้อมูล

1

Komgrit Inpeuy
Suhaimin Chehmalee
and Sompong Te-chato

2011

Cytokinins and coconut water promoted
Songklanakarin J. Sci. Technol.
abnormalities in zygotic embryo culture of oil palm

33

6

653-657

English

100

-

-

http://www.sjst.p
su.ac.th

2

Sainiya Samala
and Sompong Te-chato

2012

Ploidy induction through secondary somatic
Journal of Agricultural
embryo (SSE) of oil palm by colchicine treatment Technology

8

1

337-352

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

3

Komgrit Inpeuy
Anchalee Arthipatjaporn
and Sompong Te-chato

2012

Assessment genetic instability of regenerated
plantlets from long-term culture of oil palm
through SSE formation by SSR marker

Journal of Agricultural
Technology

8

2

585-595

English

75

-

-

http://www.ijataatsea.com

4

Komgrit Inpeuy
and Sompong Te-chato

2012

Primary and secondary somatic embryos as tool Journal of Agricultural
for the propagation and artificial seed production Technology
of oil palm

8

2

597-609

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

5

Thanawadee Promchan
Sakulrat Sanputawong
and Sompong Te-chato

2012

Effect of sizes of haustorium embryo on secondary Journal of Agricultural
somatic embryo formation and histological study in Technology
oil palm

8

2

671-679

English

100

-

-

http://www.ijataatsea.com

*หมายเหตุ 1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเครือข่ายด้วย
2. กรณีมผี รู้ ว่ มงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้ หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มลี ายมือชื่อของผูเ้ กี่ยวข้อง

หมายเหตุ

3/1

RC/KPI.3
3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552........
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส (60%)
การใช้กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหาร รศ.ดร.ปิน่ จันจุฬา (20%)
โคพืน้ เมืองภาคใต้
นายอภิชาติ หล่อเพชร (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.52

√

359,600

179,800

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 1
(ต.ค.51-มี.ค.52)

2

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

782,620

203,050

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 1
(ต.ค.51-มี.ค.52)

3

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิต
น้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

1,178,000

250,000

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 1
(ต.ค.51-มี.ค.52)

4

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้น รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)
อ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

800,420

205,100

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 1
(ต.ค.51-มี.ค.52)

5

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาใน
การเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามันชนิด
ผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

605,700

150,000

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 1
(ต.ค.51-มี.ค.52)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 2

987,950

บาท

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (ที่ปรึกษา)

3/2

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552........
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การใช้กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็น
รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส (60%)
แหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหาร รศ.ดร.ปิน่ จันจุฬา (20%)
โคพืน้ เมืองภาคใต้
นายอภิชาติ หล่อเพชร (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.52

√

359,600

179,800

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 1
(เม.ย.52-ก.ย.52)

2

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

782,620

203,050

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 1
(เม.ย.52-ก.ย.52)

3

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิต
น้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

1,178,000

250,000

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 1
(เม.ย.52-ก.ย.52)

4

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้น รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)
อ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

800,420

205,100

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 1
(เม.ย.52-ก.ย.52)

5

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาใน
การเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามันชนิด
ผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

605,700

150,000

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 1
(เม.ย.52-ก.ย.52)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนแรกปีที่ 3

987,950

บาท

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (ที่ปรึกษา)

3/3

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2552...ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2553........
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

782,620

188,260

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 2
(ต.ค.52-มี.ค.53)

2

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิต
น้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

1,178,000

339,000

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 2
(ต.ค.52-มี.ค.53)

3

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้น รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)
อ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

800,420

195,110

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 2
(ต.ค.52-มี.ค.53)

4

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาใน
การเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามันชนิด
ผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

605,700

152,850

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก ปีที่ 2
(ต.ค.52-มี.ค.53)

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
(ที่ปรึกษา)
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

5

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จาก
วิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

1,433,800

119,483

100

งบประมาณ
เดือน
ธ.ค.52-มี.ค.53
(358,450 บาท/ปี)

6

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

646,960

53,913

100

งบประมาณ
เดือน
ธ.ค.52-มี.ค.53
(161,740 บาท/ปี)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนหลังปีที่ 3

1,048,616

บาท

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 3

2,036,566

บาท
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2553........
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

782,620

188,260

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 2
(เม.ย.53-ก.ย.53)

2

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิต
น้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

1,178,000

339,000

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 2
(เม.ย.53-ก.ย.53)

3

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้น รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)
อ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

800,420

195,110

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 2
(เม.ย.53-ก.ย.53)

4

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาใน
การเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามันชนิด
ผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53

√

605,700

152,850

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง ปีที่ 2
(เม.ย.53-ก.ย.53)

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
(ที่ปรึกษา)
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

5

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จาก
วิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

1,433,800

179,225

100

งบประมาณ
เดือน
เม.ย.53-ก.ย.53
(358,450 บาท/ปี)

6

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

646,960

80,870

100

งบประมาณ
เดือน
เม.ย.53-ก.ย.53
(161,740 บาท/ปี)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนแรก ปีที่ 4

1,135,315

บาท
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี....มีนาคม 2554..........
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จาก
วิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

1,433,800

179,225

100

งบประมาณ
เดือน
ต.ค.53-มี.ค.54
(358,450 บาท/ปี)

2

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

646,960

80,870

100

งบประมาณ
เดือน
ต.ค.53-มี.ค.54
(161,740 บาท/ปี)

3

ผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูก
ปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

1,102,300

199,450

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 1
(398,900 บาท/ปี)

4

การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ ีโดย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

4,044,000

913,667

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 1
(1,827,333 บาท/ปี)

5

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ (80%)
และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี
ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ (20%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

2,794,001

733,134

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 1
(1,466,267 บาท/ปี)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนหลัง ปีที่ 4

2,106,346

บาท

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 4

3,241,661

บาท
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จาก
วิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

1,433,800

179,225

100

งบประมาณ
เดือน
เม.ย.54-ก.ย.54
(358,450 บาท/ปี)

2

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

646,960

80,870

100

งบประมาณ
เดือน
เม.ย.54-ก.ย.54
(161,740 บาท/ปี)

3

ผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูก
ปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

1,102,300

199,450

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง
ปีที่ 1
(398,900 บาท/ปี)

4

การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ ีโดย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

4,044,000

913,667

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง
ปีที่ 1
(1,827,333 บาท/ปี)

5

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ (80%)
และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี
ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ (20%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

2,794,001

733,134

100

งบประมาณ
6 เดือนหลัง
ปีที่ 1
(1,466,267 บาท/ปี)

6

การบริหารจัดการเชือ้ พันธุกรรมปาล์มน้ํามัน รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์1 (33.3%)
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุล์ ูกผสมเทเนอราเชิง ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา2 (33.3%)
พาณิชย์
รศ.ดร. สมปอง เตชะโต3
(33.3%)

ม.สงขลานครินทร์
และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

พ.ค.54-พ.ค.57

√

12,984,520

1,458,333

33.3

งบประมาณ
เดือน
พ.ค.54-ก.ย.54
(3.5 ล้านบาท/ปี)

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนแรก ปีที่ 5
หมายเหตุ ลําดับที่ 6 เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ 1: สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน 2: สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ 3:สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

3,564,679

บาท
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

แหล่งทุน

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

หมายเหตุ

1

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จาก
วิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

1,433,800

179,225

100

งบประมาณ
เดือน
ต.ค.54-มี.ค.55
(358,450 บาท/ปี)

2

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

ธ.ค.52-พ.ย.56

√

646,960

80,870

100

งบประมาณ
เดือน
ต.ค.54-มี.ค.55
(161,740 บาท/ปี)

3

ผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูก
ปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

1,102,300

154,038

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 2
(308,075 บาท/ปี)

4

การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ ีโดย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

4,044,000

641,250

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 2
(1,282,500 บาท/ปี)

5

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ (80%)
และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี
ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ (20%)

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2554-2557

√

2,794,001

203,600

100

งบประมาณ
6 เดือนแรก
ปีที่ 2
(407,200 บาท/ปี)
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3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
ลําดับ
ที่
6

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย

การบริหารจัดการเชือ้ พันธุกรรมปาล์มน้ํามัน รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์1 (33.3%)
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุล์ ูกผสมเทเนอราเชิง ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา2 (33.3%)
พาณิชย์
รศ.ดร. สมปอง เตชะโต3
(33.3%)

แหล่งทุน
ม.สงขลานครินทร์
และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

สถานะของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุดตามสัญญา

กําลังดําเนินการ

พ.ค.54-พ.ค.57

√

สิน้ สุด

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ % ผลงาน
ช่วงที่รายงาน ของสถานวิจัย

12,984,520

1,750,000

33.3

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของ 6 เดือนหลัง ปีที่ 5

3,008,983

บาท

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 5
หมายเหตุ ลําดับที่ 6 เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ 1: สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน 2: สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ 3:สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

6,573,662

บาท

รวมเงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ปที ี่ 1-5

12,839,839

บาท

หมายเหตุ
งบประมาณ
เดือน
ต.ค.54-มี.ค.55
(3.5 ล้านบาท/ปี)
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RC/KPI.3
4. นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552........
ลําดับที่

ชื่อนักวิจัย

คณะ/ภาควิชา

ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา

แหล่งทุนที่เสนอขอ
/คาดว่าจะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุด

งบประมาณที่เสนอ

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่ได้รับ
ช่วงที่รายงาน

1

รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส

ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็นแหล่ง สํานักงานคณะกรรมการ
พลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโค
วิจยั แห่งชาติ
พืน้ เมืองภาคใต้

ต.ค.51-ก.ย.52

359,600

179,800

2

นายประกิจ ทองคํา

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาในการ สํานักงานคณะกรรมการ
เก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามันชนิดผลดิบสี วิจยั แห่งชาติ
ดําและผลดิบสีเขียว

ต.ค.51-ก.ย.53

605,700

150,000

150,000

งบประมาณที่เสนอ

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณที่ได้รับ
ช่วงที่รายงาน

หมายเหตุ

179,800

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

ชื่อนักวิจัย

คณะ/ภาควิชา

ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา

แหล่งทุนที่เสนอขอ
/คาดว่าจะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น-สิน้ สุด

1

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูก
ปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศไทย

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (NRU)

2554-2557

1,102,300

398,900

398,900

2

รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพชื
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน
และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (NRU)

2554-2557

2,794,001

733,134

733,134

หมายเหตุ เป็นนักวิจัยใหม่ที่เสนอโครงการขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยด้านเขตกรรมปาล์มน้ํามันเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ
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5. ฐานข้อมูล /website ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
5.1 ฐานข้อมูล /Website ของสถานวิจัย (มี/ ปรับปรุง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
7 มิถุนายน 2550

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2550.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2551..........
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
7 มิถุนายน 2551

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2551.......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
9 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552........
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
30 กันยายน 2552

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2553.....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2553...........
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
30 เมษายน 2553

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2553.......ถึงเดือน/ปี.......มีนาคม 2554........
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
10 มกราคม 2554

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/oparc_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
5 กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่
URL
1
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
27 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุ

RC/KPI.3
5. ฐานข้อมูล /website ของเครือข่ายวิจัย....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
5.2 การ link กับ Website อื่นๆ : จํานวน 5 Website
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2551.......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่

ชื่อ Web site

URL

วัน เดือน ปี ที่ Link Web site

1

สํานักวิจัยและพัฒนา

http://rdo.psu.ac.th/

9 กรกฎาคม 2551

2

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากปาล์มน้ํามันและพืชน้ํามัน

http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/index2.php

9 กรกฎาคม 2551

3

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ํามันปาล์ม

http://www.poptec.psu.ac.th/

9 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552........
ลําดับที่

ชื่อ Web site

URL

วัน เดือน ปี ที่ Link Web site

1

ศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี

http://it.doa.go.th/palm/index.html

30 กันยายน 2552

2

กรมวิชาการเกษตร

http://www.doa.go.th/th/

30 กันยายน 2552

หมายเหตุ
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RC/KPI.3
6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย.....สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
6.1 จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2552.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2553........
ลําดับที่
1

ชื่อผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม
ปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"

หมายเหตุ

แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ

ชื่อผูป้ ระดิษฐ์/สร้างสรรค์
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

หลักฐาน
ข้อมูลจากเวบไซต์ดังนี้
http://natres.psu.ac.th/researchstation/index_2.html
http://share.psu.ac.th/blog/jaree-train/14259

หมายเหตุ
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RC/KPI.3
6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

1

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรจากสหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันนราธิวาส เพื่อเป็นวิทยากรเกี่ยวกับปาล์ม
น้ํามัน และนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันในเขตจังหวัด
นราธิวาสต่อไป ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 4 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

18-19 พ.ค.50

2

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่ในโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 ของสํานัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) จํานวน 49 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28-29 มิ.ย.50

3

การจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ...
จากงานวิจัยสูเ่ กษตรกร

เกษตรกรและผู้ในใจในงาน มอ.วิชาการ ประจําปี 2550
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี จํานวน 80 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

8 ก.ค.50

4

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ในพืน้ ที่ ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
จํานวน 20 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

24-25 ก.ค.50

5

การใช้ปยุ๋ ร่วมกับระบบน้ําในปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรที่เข้าอบรม จัดโดยบริษัทชุมพรอุตสาหกรรม
ณ หอประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร จํานวน 300 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28-29 ก.ค.50

6

แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
วงการปาล์มน้ํามันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

เกษตรกรและผูส้ นใจที่เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพวงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จัดโดย คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 ส.ค.50

หลักฐาน

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0360
วันที่ 25 มิ.ย.2550,
ที่ กษ 1012/1342 วันที่ 21 มิ.ย.2550
ตามหนังสือที่ มอ 991/221
วันที่ 18 พ.ค.2550
ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0332
วันที่ 18 มิ.ย.2550

ตามหนังสือที่ ที่ ศธ 0521.1.02/0463
วันที่ 27 ก.ค.2550,
ที่ ศธ 0521.4.02/1148 วันที่ 26 ก.ค.2550

หมายเหตุ

6.3/2

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

7

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเกษตร
ภาคใต้ (ปาล์มน้ํามัน)

เกษตรกรและผูส้ นใจที่เข้าร่วมฟังบรรยาย จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ (งาน ม.อ.
วิชาการ 2550 ) ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ในการเกษตรภาคใต้" ณ ห้องประชุมกรุงเทพฯ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์
หาดใหญ่ จํานวน 50 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 ส.ค.50

ตามหนังสือที่ สศกท 2550/44
วันที่ 25 ก.ค.2550

8

6 ตัน เราทําได้ และความรูเ้ รื่องปุย๋ เคมี

ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่ เกษตรกร) จัดโดยศูนย์สง่ เสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ เพิ่มขีดความสามารถ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกลุม่ อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ณ ห้องอบรมศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

22 ส.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0341
วันที่ 16 ส.ค.2550,
ที่ อก 0411/542 วันที่ 10 ส.ค.2550

9

การเตรียมพืน้ ที่และการปลูกปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรร่วมโครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 จัดโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง
อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ จํานวน 150 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

12 ก.ย.50

ตามหนังสือที่ ปข 0709/322
วันที่ 21 ก.ย.2550,
ที่ ศธ 0521.1.02/0524 วันที่ 28 ส.ค.2550

เกษตรกรและผูส้ นใจที่เข้าฟังการอภิปรายหัวข้อ “6 ตัน เราทําได้” ในการสัมมนา
คลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่ เกษตรกร) ณ โรงเรียนสวีวทิ ยา อ.สวี จ.ชุมพร
จํานวน 130 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

18 ก.ย.50

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0579
วันที่ 12 ก.ย.2550

10 การใช้ปยุ๋ เคมีในปาล์มน้ํามัน

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2550......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2551........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1

การเตรียมพืน้ ที่ ความสําคัญของพันธุ์ การ
จัดการสวนและการจัดการปุย๋ และการเก็บ
เกี่ยวอย่างมีคุณภาพ

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 150 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

21-22 ต.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0416
วันที่ 18 ต.ค.2550,
ที่ กษ 1215/6929 วันที่ 12 ต.ค.2550

2

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสํานักงานความร่วมมือ
ทางวิชาการแห่งเยอรมัน (GTZ) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษา
สุราษฎร์ธานี โดยมีผนู้ ําเกษตรกร จํานวน 58 คน ซึ่งจะเป็นวิทยากรเผยแพร่
ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในพืน้ ที่ตอ่ ไป

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

20-21 พ.ย.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0462
วันที่ 12 พ.ย.2550

3

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจปลูกปาล์มน้ํามัน จัดโดยบริษัทสี่ภาคในสยามทัวร์ จํากัด
จังหวัดเชียงราย ณ วังลาวแคมป์ปิ้ง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

27-28 พ.ย.50

4

ผลการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนราธิวาส จัดโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
นราธิวาส ณ ห้องประชุมใบไม้สที อง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จํานวน 84 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

14 ธ.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0481
วันที่ 23 พ.ย.2550,
ที่ บจก 0052/2550 วันที่ 7 พ.ย.2550
ตามหนังสือที่ ศธ 0521/5623
วันที่ 12 ธ.ค.2550,
ที่ นธ 0009/12157 วันที่ 3 ธ.ค.2550

5

แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาวงการปาล์ม ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาวงการปาล์มน้ํามัน
น้ํามันของชาติ
ของชาติ ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี จํานวน 54 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

26-27 ธ.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 991/603
วันที่ 14 ธ.ค.2550

6

ปาล์มน้ํามัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25 ม.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 169/4962
วันที่ 23 ม.ค.2551

คณะดูงานจากประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันทรัพยากรชายฝัง่ ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากร
ชายฝัง่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 10 คน

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

7

การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ณ โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงงานวิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร จํานวน 350 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

18-22 ก.พ.51

8

การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผูเ้ ข้าฟังการสัมมนาเรื่อง “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ”
จัดโดยเครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : ITAP) ณ โรงแรม เมอรี่ไทม์
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

27 ก.พ.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/069
วันที่ 25 ก.พ.2551,
ที่ มอ 208.3/24 วันที่ 14 ก.พ.2551

9

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
(รุน่ ที่ 1 ภาคตะวันออก) จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

4-6 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073
วันที่ 29 ก.พ.2551,
ที่ กษ 1012/2548 วันที่ 26 ก.พ.2551

10 วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) (รุน่ ที่ 2 ภาคใต้) จํานวน 60 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10-14 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073
วันที่ 29 ก.พ.2551,
ที่ กษ 1017/0211 วันที่ 28 ก.พ.2551

11

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง (พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง) จํานวน 80 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23-27 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0101
วันที่ 20 มี.ค.2551,
ที่ กษ 1017/0353 วันที่ 17 มี.ค.2551

ผูเ้ ข้าร่วมการบรรยาย จัดโดยศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
(พืชสวน) ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
จํานวน 80 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

27-28 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0100
วันที่ 20 มี.ค.2551,
ที่ กษ 1017.8/113 วันที่ 19 มี.ค.2551

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

12 สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์ม
น้ํามันในปัจจุบันและอนาคต

หมายเหตุ

แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/025
วันที่ 23 ม.ค.2551

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2551......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์
สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน และสํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551 ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคม อําเภอเคียนซา และ หอประชุมโรงเรียน
ตรณาราม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 318 คน

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

13-14 พ.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0158
วันที่ 2 พ.ค.2551,
ที่ สฎ 0809/303 วันที่ 22 เม.ย.2551

หลักฐาน

1

การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และ
การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ํามัน

2

การเตรียมพืน้ ที่ปลูก พันธุป์ าล์ม การดูแล
ผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดนิ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รักษา และการจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ถูกต้อง ณ โรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี จํานวน 391 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

27-29 พ.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0193
วันที่ 23 พ.ค.2551,
ที่ กษ 0819.12/530 วันที่ 21 พ.ค.2551

3

การเพาะปลูกและการผลิตปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรชาวสวนปาล์ม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จัดโดยสํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมอภิชัย โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
จํานวน 80 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 มิ.ย.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0221
วันที่ 10 มิ.ย.2551,
ที่ พณ 0412.57/202 วันที่ 30 พ.ค.2551

4

สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน ข้อคํานึงในการสร้าง
สวนปาล์มน้ํามัน พันธุป์ าล์มน้ํามัน การจัดการ
สวนปาล์ม และการจัดการปุย๋ ในสวนปาล์ม
น้ํามัน

เกษตรกรที่เข้ารฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน” และหลักสูตร
“การปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน” เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะในการผลิต
ปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรเป้าหมาย ของจังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง จํานวน 350 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

24 มิ.ย.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0241
วันที่ 23 มิ.ย.2551,
ที่ พท 0009/5113 วันที่ 11 มิ.ย.2551

5

การใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันและบุคคลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ จํานวน 4 รุน่ รุน่ ละ
80 คน รวม 320 คน แต่เข้าร่วมทัง้ หมด 507 คน จัดโดย ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

22-25 ก.ค.51

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0448
วันที่ 15 ก.ค.2551,
ที่ กษ1017.8/7735 วันที่ 20 มิ.ย.2551

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

6

การเตรียมพืน้ ที่การปลูกปาล์มน้ํามันและการ เกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุน่ ใหม่ จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและ
เก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีตรัง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
จํานวน 30 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28 ก.ค.51

7

การปลูกปาล์มน้ํามัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25-28 ส.ค.51

8

เทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันเพื่อ สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ฝึกอบรมผูน้ ําองค์กรในธุรกิจปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อจัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 50 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 ก.ย.51

เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ซึ่งได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนนําร่อง
8 โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ รวม 175 คน จัดโดยศูนย์สง่ เสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

หลักฐาน
ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0476
วันที่ 29 กค.2551,
ที่ ศธ 0643.03/638 วันที่ 20 มิ.ย.2552

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2551.......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552...........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

1

การจัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้
ประสบความสําเร็จ

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และผูเ้ ข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การ
จัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้ประสบความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ”
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง จํานวน 500 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

14 ธ.ค.51

2

ปาล์มน้ํามัน

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมให้
ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต
ณ สวนปาล์มน้ํามัน นายอักษร น้อยสว่าง เลขที่ 24 หมูท่ ี่ 5 ต.บึงชําอ้อ
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จํานวน 50 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

19 ธ.ค.51

3

การผลิตปาล์มน้ํามันอย่างีมประสิทธิภาพ

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มจังหวัดพัทลุง และชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง
ณ โรงเรียนมัธยมตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จํานวน 66 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 ม.ค.52

4

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดนราธิวาส และสํานักงาน สหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์ม
น้ํามันนราธิวาส จํากัด ณ ห้องประชุมของสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดนราธิวาส
จํานวน 35 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

19 ม.ค.52

5

การจัดการปุย๋ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรที่เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) รุน่ ที่ 1 จํานวน 615 คน
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 ก.พ.52

หลักฐาน

ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /021
ลงวันที่ 13 มกราคม 2552

ตามหนังสือที่ สฎ 0009/1799
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

6

การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ณ โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงงานวิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร จํานวน 450 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

2-6 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /056
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

7

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10-11 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

8

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา รุน่ ที่ 2
จํานวน 40 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(พืชสวน) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17-18 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

9

ปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนปาล์มอายุเกิน เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน และจังหวัดสตูล ในโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามัน
20 ปี
พันธุด์ ที ดแทนปาล์มอายุเกิน 20 ปี โครงการพัฒนาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมที่วา่ การอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล จํานวน 160 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

24 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ สต 0009/1717
วันที่ 24 ก.พ.2552

หมายเหตุ

แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ

หมายเหตุ

6.3/9

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.......กันยายน 2552.........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 60 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28-29 เม.ย.52

ตามหนังสือที่ กษ.1017/0554
ลงวันที่ 20 เมษายน 2552

2

การจัดการปุย๋ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 ณ โรงแรมสยามธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 662 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

21 พ.ค.52

ตามหนังสือที่ สฎ 0009/ว 2981
ลงวันที่ 30 เมษายน 2552

3

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน

ผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมสนทนา
เทคโนโลยีดา้ นการเกษตรเรื่อง “โอกาสและความอยูร่ อดของธุรกิจปาล์มน้ํามัน”
ในโครงการเกษตรก้าวหน้าณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 60 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

19 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ ส.ญ.ต.105/52
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

4

เสวนาด้านปาล์มน้ํามัน

จังหวัดตรังกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในงาน "งานวันไร่นาและวัน
ขยายผลองค์ความรูเ้ กษตรกรรุน่ ใหม่ประจําปี 2552" ณ บริเวณหอประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง จํานวน 200 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ตง 0011/08998
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552

5

การสร้างสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดพัทลุงและเกษตรกรที่อบรมหลักสูตร"การสร้างสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน" ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน ปี 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
จํานวน 100 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

24 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ พท 0009/6258
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552

6

ปาล์มน้ํามันเป็นพืชทอง ของเกษตรกรชายแดน สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงานปาล์มน้ํามัน
ใต้ จริงหรือ
สัญจรภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จํานวน 200 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

13 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/1207
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

7

การจัดการปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อการ
ผลิตปาล์มน้ํามันแบบยั่งยืน

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) และผูเ้ ข้าอบรม
ในงานมหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ํามันและยางพาราแฟร์ จํานวน 4 รุน่ รุน่ ละ 120 คน
รวม 480 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

14-17 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/ 287
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

8

การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้ปยุ๋ ใน
สวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสงขลาและเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
ปี 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จํานวน 125 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

24 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ สข 0009/10538
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552

9

การปลูกปาล์มน้ํามัน

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) และเยาวชนใน
จังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ ๆละ 100 คน รวม 200 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28-31 ก.ค.52

ตามหนังสือที่กษ 1017.8/ 293
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

10 การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้ปยุ๋ ใน
สวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสงขลาและเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
ปี 2552 ณ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จํากัด จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

29 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ สข 0009/10538
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ที่สข 0009/10572 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

11

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และผูเ้ ข้าร่วมในงานวันประชุมทางวิชาการ
ปาล์มน้ํามัน ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง จํานวน 350 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23 ส.ค.52

ตามหนังสือที่ สปตง 011/2552
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

12 ทิศทางปาล์มน้ํามันของไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผูเ้ ข้าร่วมการบรรยาย ในงาน “สืบสาน
ตํานานเกษตร หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร” ณ สถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี ันธ์ จํานวน 70 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

4 ก.ย.52

ตามหนังสือที่ ศธ 0513.12307/0262
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

13 การปลูกปาล์มน้ํามัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

28-29 ก.ย.52

การยกระดับผลผลิตปาล์มน้ํามัน
จังหวัดตรัง

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ณ ศูนย์สง่ เสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
จํานวน 55 คน

ตามหนังสือที่ กษ 1015/1924
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
ที่ กษ 1015/2176 วันที่ 11 กันยายน 2552

หมายเหตุ
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6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2552......ถึงเดือน/ปี.......มีนาคม 2553........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1

การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ณ โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงงานวิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร จํานวน 500 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

2-6 มี.ค.53

ตามหนังสือที่ มอ 500/0150
ลงวันที่ 28 มกราคม 2553

2

วิทยากรปาล์มน้ํามัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23-24 มี.ค. 53

ตามหนังสือที่ กษ.1017/0338
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553

หมายเหตุ

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
อ.เมือง จ.กระบี่ จํานวน 150 คน

แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ

หมายเหตุ

6.3/12

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2553........ถึงเดือน/ปี......กันยายน 2553......
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จํานวน 63 คน

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25-30 เม.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

หลักฐาน

1

ปาล์มน้ํามัน

2

การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรก้าวหน้าในเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆผูส้ นใจทั่วไปในกลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อันดามันรวมถึงเยาวชนคลื่นลูกใหม่ปาล์มน้ํามันของโรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อ
เกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
(พืชสวน) จํานวน 400 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

18-21 พ.ค.53

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

3

การปลูกปาล์มน้ํามันอย่างยั่งยืน

เกษตรกรก้าวหน้าในเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆผูส้ นใจทั่วไปในกลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อันดามันรวมถึงเยาวชนคลื่นลูกใหม่ปาล์มน้ํามันของโรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อ
เกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
(พืชสวน) จํานวน 800 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

1-11 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

4

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 70 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3-5 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

5

การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเยาวชนคลื่นลูก
ใหม่ปาล์มน้ํามัน

เยาวชนคลื่นลูกใหม่ปาล์มน้ํามัน ของโรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี่
และศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) จํานวน 300 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

22-27 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

หมายเหตุ

6.3/13

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

6

การจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผลตอบแทนต่อผูป้ ระกอบการ

เกษตรกรและผูส้ นใจ กลุม่ บ้านไสต้นวา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
จํานวน 27 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0584.02/365
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553

7

การจัดการสวนปาล์มและการจัดการปุย๋ ใน
สวนปาล์มน้ํามัน

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานทักษะการบริหารงานผูน้ ํากลุม่ อาชีพและ
เกษตรกร ของมูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ADP สระเพลง) จํานวน 45 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

21 ส.ค.53

ตามหนังสือที่ ศม.2010/075
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553

8

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดตราด จํานวน 35 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25-27 ส.ค.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

9

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว จํานวน 53 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

2-4 ก.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 60 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

13-17 ก.ย.53

ตามหนังสือที่ กษ.1017/1163
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

10 วิทยากรปาล์มน้ํามัน

หมายเหตุ

6.3/14

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2553.......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2554..........
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

1

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 70 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

6-8 ต.ค.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

2

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดตราดและสระแก้ว จํานวน 68 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

22-26 พ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

3

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ในงาน “น้ําพระราชหฤทัยปกเกล้าชาวกระบี่ : มหกรรม
ปาล์มน้ํามัน 2553” จังหวัดกระบี่ จํานวน 2,000 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3-7 ธ.ค.53

ตามหนังสือที่ กบ 0009/15779
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

4

การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
จํานวน 60 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23-24 ธ.ค.53

ตามหนังสือที่ กษ 1015/2424
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

5

การปลูกปาล์ม การผลิตปาล์มน้ํามัน

อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 20 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

7 ก.พ.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0559/0209
ลงวันที่ 25 มกราคม 2554

6

การเก็บตัวอย่างใบปาล์มเพื่อวิเคราะห์
ธาตุอาหาร

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน ของบริษัทยูนวิ านิช และบริษัทสหอุตสาหกรรมปาล์ม จังหวัดกระบี่
จํานวน 130 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

13-18 ก.พ.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

หมายเหตุ

6.3/15

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

23 ก.พ. 54

ตามหนังสือที่ พท 0409/341
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

หลักฐาน

7

การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน และ การ
ปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน

8

การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ณ โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงงานวิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร จํานวน 400 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

1-5 มี.ค.54

ตามหนังสือที่ มอ 500/0207
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

9

การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร

เกษตรกรในโครงการฯของศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
(พืชสวน) จํานวน 380 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

8-10 มี.ค.54

ตามหนังสือที่ มอ.500/0211
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

10 การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร

ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ ในโครงการ การสร้างแรงบันดาลใจสืบทอดสวนปาล์ม
น้ํามันของผูร้ ับช่วงต่อลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ จํานวน 50 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

14 มี.ค.54

ตามหนังสือที่ กบ 150(จ)/245
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554

หมายเหตุ

เกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2553
ของจังหวัดพัทลุง จํานวน 70 คน

ลักษณะการนําไปใช้

แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ

หมายเหตุ

6.3/16

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่ ณ สหกรณ์นคิ มอ่าวลึก ต.คลองยา อ.ปลายพระยา
จ.กระบี่ จํานวน 48 คน

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25-29 เม.ย.54

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

11 พ.ค.54

ตามหนังสือที่ สฎ 0028(1)/1792
ลงวันที่ 26 เมษายน 2554

ตามหนังสือ OPGTECH
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

หลักฐาน

1

การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน

2

การผลิตปุย๋ ชีวภาพคุณภาพสูงจากเศษวัสดุ กลุม่ เกษตรกร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนา
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ่ เนื่องจากการเกษตร โครงการส่งเสริมการนําเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตอ่ เนื่องจากการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ผลิตปุย๋ ชีวภาพ จัดโดย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องศรีวชิ ัย โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 130 คน

3

Palm Oil Plantation Possibility in Lao PDR &
Palm Oil for Biofuel

ข้าราชการด้านการเกษตรและป่าไม้ ทุกแขวงของ สปป ลาว และผูเ้ ข้าร่วมงาน workshop
เรื่อง Public Awareness on Biofuels feedstock and Options จัดโดย Department of
Electricity of the Ministry of Energy and Mines of LAO PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันท์ ประเทศลาว จํานวน 85 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

27 พ.ค.54

4

การจัดการสวนปาล์มน้ํามันหลังจากเกิด
อุทกภัย

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี จํานวน 58 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

6-10 มิ.ย.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

5

การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
ปุย๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
อย่างยั่งยืน ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จํานวน 48 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25-28 มิ.ย.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

หมายเหตุ

6.3/17

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

หลักฐาน

6

การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
ปุย๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
อย่างยั่งยืน ณ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จํานวน 65 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

7

ปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพปลูกปาล์มน้ํามัน สํานักงานเทศบาล
ตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน ณ หอประชุม โรงเรียนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
จํานวน 140 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

22 ก.ค.54

8

การใช้สารเคมีในสวนปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จํานวน 35 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

20-22 ก.ค.54

9

การผลิตปาล์มน้ํามันคุณภาพ

เกษตรกรแกนนํากลุม่ ปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบลของจังหวัดกระบี่
เพื่อพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามัน และขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองปาล์มน้ํามัน
คุณภาพ ในโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเชิงคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด
เขตการค้าเสรี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จํานวน 450 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

26 ก.ค.54

ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 2532
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

เกษตรกรในตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ
องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จํานวน 40 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

1 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ มอ.544.03/0207
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

10 ปาล์มน้ํามัน

30 มิ.ย.-2 ก.ค.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553
ตามหนังสือ ที่ พท 54401/1249
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

หมายเหตุ

6.3/18

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

เกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมการรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพื่อนําไปปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้มคี วามสมบูรณ์และนําไปใช้ปฏิบัติ ในงานสัมมนาระดมความเห็นต่อร่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตร จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมริมน้ํา โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 35 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว 527
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

12 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ประสบ
ความสําเร็จ

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ในโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน ปี 2554 ของจังหวัดตรัง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถ
นําองค์ความรูท้ ี่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องก่อให้เกิดผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยพืน้ ที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
จํานวน 500 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ ตง 0009/9773
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

13 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในการจัดประชุมชีแ้ จงโครงการและ
พัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน
ควีนส์ เบย์ อ.มือง จ.กระบี่ จํานวน 65 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

30 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ พง 0009/8432
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554

ลําดับที่
11

เรื่อง
การปฏิบัตทิ ี่ดสี ําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน

ผูร้ ับประโยชน์

หลักฐาน

หมายเหตุ

6.3/19

6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.3 การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

เรื่อง

ผูร้ ับประโยชน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
“รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ ระบบ” เพื่อ
ประมวลข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาเพื่อนําไปสูก่ ารประเมินผลดี/ ผลเสีย
ผลกระทบกับผูท้ ี่มสี ว่ นได้สว่ นเสีย ในพืน้ ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่
ในโครงการ “การศึกษาการนํามาตรฐานทะลายปาล์มน้ํามันไปใช้และวิเคราะห์
ผลกระทบในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ” จํานวน 30 คน

ลักษณะการนําไปใช้

วันที่
ที่นําไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

4-6 ต.ค.54

หลักฐาน

1

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการและพัฒนา
คุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ ระบบ

2

การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน
ปุย๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
อย่างยั่งยืน ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จํานวน 50 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

19-23 ธ.ค.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

3

การปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนสวนเก่า

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

20-21 ก.พ.55

ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 419
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

4

การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ณ โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และโรงงานวิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร จํานวน 400 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

5

การจัดการสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จังหวัดกระบี่ และผูเ้ ข้าอบรม ตามโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ี
ทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ประจําปี
งบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จํานวน 500 คน

จังหวัดตรัง สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ใน
งานประชุมสัมมนาการจัดการสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง เพื่อมุง่ เน้นให้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันโดยใช้หลัก
3 ดี ได้อย่างถูกต้อง จํานวน 600 คน

ตามหนังสือที่ มอ 875/1555
ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

28 ก.พ.-3 มี.ค.55 ตามหนังสือที่ มอ 500/0231
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
28 มี.ค.55

ตามหนังสือที่ ตง 0009/3795
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555

หมายเหตุ

RC/KPI.3
6. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย...สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........
6.4 จัดทําหนังสือปาล์มน้ํามัน
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2553.......
ลําดับที่

ชื่อหนังสือ

เดือน / ปีที่พมิ พ์

ชื่อผูเ้ ขียน

จัดทําโดย

1

หลักสําคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ํามันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ISBN 978-616-7375-24-3

กรกฎาคม 2553

ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ประกิจ ทองคํา
และปราณี สุวรรณรัตน์

สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2

ปาล์มน้ํามัน : การปรับปรุงขยายพันธุ์
การปลูกและการจัดการสวน
(ชุดความรู้ ม.อ. เล่มที่ 2/2553)
ISBN 978-616-7375-23-6

สิงหาคม 2553

ตอนที่ 1 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ตอนที่ 2 สมปอง เตชะโต
ตอนที่ 3 ชัยรัตน์ นิลนนท์ และ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ตอนที่ 4 เสมอใจ ชื่นจิตต์ และ วสันณ์ เพชรรัตน์

สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และสํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่
1

ชื่อหนังสือ
การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามัน

เดือน / ปีที่พมิ พ์
กรกฎาคม 2554

ชื่อผูเ้ ขียน
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

จัดทําโดย
สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ

7.1/2

7. อื่นๆ
7.1 รายการรางวัลที่ได้รับ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2553.......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2554.........
ลําดับที่
1

ชื่อผูท้ ี่ได้รับรางวัล
สุรรี ัตน์ เย็นช้อน
และสมปอง เตชะโต

ชื่อผลงาน
Biological Factors Affecting Gene
Transformation in Embryogenic Callus of
Oil Palm by Agrobacterium tumefaciens

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ชื่อรางวัล

AG-BIO PERDO*

The Merit Achivement on
Oral Presentation

ระดับรางวัล
ประเภทรางวัล
(เช่น ดีเยี่ยม ดีเด่น ระดับภาค/
ระดับ
ระดับชาติ
ชมเชย)
มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
√

*Center 0f Exellence on Agricultural Biotechnology S&T Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO) The Office of Higher Education Commission, Ministry of Education

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

9-10 ธันวาคม
2553

http://share.psu.ac.th/blo
g/tai1/18185
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7. อื่นๆ
7.1 รายการรางวัลที่ได้รับ
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2553.......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2554.........
ลําดับที่
1

ชื่อผูท้ ี่ได้รับรางวัล
สุรรี ัตน์ เย็นช้อน
และสมปอง เตชะโต

ชื่อผลงาน
Biological Factors Affecting Gene
Transformation in Embryogenic Callus of
Oil Palm by Agrobacterium tumefaciens

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ชื่อรางวัล

AG-BIO PERDO*

The Merit Achivement on
Oral Presentation

ระดับรางวัล
ประเภทรางวัล
(เช่น ดีเยี่ยม ดีเด่น ระดับภาค/
ระดับ
ระดับชาติ
ชมเชย)
มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
√

*Center 0f Exellence on Agricultural Biotechnology S&T Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO) The Office of Higher Education Commission, Ministry of Education

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

9-10 ธันวาคม
2553

http://share.psu.ac.th/blo
g/tai1/18185

7.1/3

7. อื่นๆ
7.1 รายการรางวัลที่ได้รับ
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่
1

ชื่อผูท้ ี่ได้รับรางวัล
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และคณะ

ชื่อผลงาน
การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ชื่อรางวัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานดีเด่น สาขาการวิจัย

ระดับรางวัล
ประเภทรางวัล
(เช่น ดีเยี่ยม ดีเด่น ระดับภาค/
ระดับ
ระดับชาติ
ชมเชย)
มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
ดีเด่น



วัน เดือน ปี
ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

14 กรกฎาคม
2554

http://natres.psu.ac.th/ne
ws/54/lec_ex.htm

7.2/1

RC/KPI.3
7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

1

สหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันนราธิวาส

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

จัดอบรมให้กับเกษตรกรจากสหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันนราธิวาส
เพื่อเป็นวิทยากรเกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน และนําความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันในเขตจังหวัดนราธิวาสต่อไป
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

18-19 พ.ค.50

2

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
“วิทยากรปาล์มน้ํามัน” โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามันทดแทน
พลังงาน ปี 2550 ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง (พืชสวน)

28-29 มิ.ย.50

3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดการสวนปาล์มอย่างมี
ประสิทธิภาพ....จากงานวิจัยสูเ่ กษตรกร ในงาน มอ.วิชาการ
ประจําปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

4

จังหวัดพังงา

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
และประกิจ ทองคํา

จัดฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน้ํามัน ในพืน้ ที่ ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

24-25 ก.ค.50

5

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม จํากัด

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ดําเนินการอบรมร่วมกับบริษัทชุมพรอุตสาหกรรม ในการให้ความรูแ้ ก่
เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปยุ๋ ร่วมกับระบบน้ําในปาล์มน้ํามัน
ณ หอประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร

28-29 ก.ค.50

8 ก.ค.50

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0360
วันที่ 25 มิ.ย.2550,
ที่ กษ 1012/1342 วันที่ 21 มิ.ย.2550

ตามหนังสือที่ มอ 991/221
วันที่ 18 พ.ค.2550

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0332
วันที่ 18 มิ.ย.2550

7.2/2

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

6

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรและร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพวงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

3 ส.ค.50

ตามหนังสือที่ ที่ ศธ 0521.1.02/0463
วันที่ 27 ก.ค.2550,
ที่ ศธ 0521.4.02/1148
วันที่ 26 ก.ค.2550

7

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ในการเกษตรภาคใต้ (ปาล์มน้ํามัน)" ณ ห้องประชุมกรุงเทพฯ
โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่

17 ส.ค.50

ตามหนังสือที่ สศกท 2550/44
วันที่ 25 ก.ค.2550

8

ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ร่วมอภิปรายในการสัมมนาคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่ เกษตรกร)
ในหัวข้อเรื่อง “6 ตัน เราทําได้” โดยนําเสนอความรูเ้ รื่องปุย๋ เคมี
และร่วมอภิปรายประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ “เพิ่มขีด
ความสามารถวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกลุม่
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
ณ ห้องอบรมศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

22 ส.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0341
วันที่ 16 ส.ค.2550,
ที่ อก 0411/542 วันที่ 10 ส.ค.2550

9

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการบรรยายการเตรียมพืน้ ที่และการปลูกปาล์ม
น้ํามัน ในการฝึกอบรมเกษตรกรร่วมโครงการปลูกปาล์มน้ํามัน
ทดแทนพลังงาน ปี 2550 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

12 ก.ย.50

ตามหนังสือที่ ปข 0709/322
วันที่ 21 ก.ย.2550,
ที่ ศธ 0521.1.02/0524
วันที่ 28 ส.ค.2550

10

จังหวัดชุมพร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ร่วมอภิปรายหัวข้อ “6 ตัน เราทําได้” โดยเสนอความรูเ้ รื่อง การใช้
ปุย๋ เคมีในปาล์มน้ํามัน ในการสัมมนาคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่
เกษตรกร) ณ โรงเรียนสวีวทิ ยา อ.สวี จ.ชุมพร

18 ก.ย.50

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0579
วันที่ 12 ก.ย.2550

7.2/3

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2550......ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2551........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

1

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม และ
ประกิจ ทองคํา

เป็นวิทยากรในการบรรยายความรูเ้ รื่องปาล์มน้ํามันในหัวข้อ
เรื่อง การเตรียมพืน้ ที่ ความสําคัญของพันธุ์ การจัดการสวน
และการจัดการปุย๋ รวมถึงการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

21-22 ต.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0416
วันที่ 18 ต.ค.2550,
ที่ กษ 1215/6929 วันที่ 12 ต.ค.2550

2

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และสํานักงานความร่วมมือ
ทางวิชาการแห่งเยอรมัน (GTZ)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ร่วมกับสมาคมชาวสวน
ปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสํานักงานความร่วมมือทาง
วิชาการแห่งเยอรมัน (GTZ) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยผูน้ ําเกษตรกรที่เข้าอบรมจะเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มในพืน้ ที่ตอ่ ไป

20-21 พ.ย.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0462
วันที่ 12 พ.ย.2550

3

บริษัทสี่ภาคในสยามทัวร์ จํากัด
จังหวัดเชียงราย

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรูด้ า้ นปาล์มน้ํามันให้กับเกษตรกร
ในการอบรมสัมมนาเกษตรกรและผูท้ ี่สนใจปลูกปาล์มน้ํามัน
ณ วังลาวแคมป์ปิ้ง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

27-28 พ.ย.50

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0481
วันที่ 23 พ.ย.2550,
ที่ บจก 0052/2550 วันที่ 7 พ.ย.2550

4

สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง “ผลการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน”
ณ ห้องประชุมใบไม้สที อง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

14 ธ.ค.50

ตามหนังสือที่ ศธ 0521/5623
วันที่ 12 ธ.ค.2550,
ที่ นธ 0009/12157 วันที่ 3 ธ.ค.2550

5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
วงการปาล์มน้ํามันของชาติ ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

26-27 ธ.ค.50

ตามหนังสือที่ มอ 991/603
วันที่ 14 ธ.ค.2550

6

สถาบันทรัพยากรชายฝัง่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชัยรัตน์ นิลนนท์

เป็นวิทยากรบรรยายความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน ให้กับคณะ
ดูงานจากประเทศเวียดนามณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรชายฝัง่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 ม.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 169/4962
วันที่ 23 ม.ค.2551

7.2/4

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

7

บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด

ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
พรเลิศ เทพบุตร
สันติศักดิ์ ขาวนวล
พรรณทิพา ขวัญเกือ้
ปราณี สุวรรณรัตน์

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด
ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการ
สวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 2
โดยจัดที่โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

18-22 ก.พ.51

8

เครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอย่าง
มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรม เมอรี่ไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
อ.เมือง จ.กระบี่

27 ก.พ.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/069
วันที่ 25 ก.พ.2551,
ที่ มอ 208.3/24 วันที่ 14 ก.พ.2551

9

กรมส่งเสริมการเกษตร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
(รุน่ ที่ 1 ภาคตะวันออก)

4-6 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073
วันที่ 29 ก.พ.2551,
ที่ กษ 1012/2548
วันที่ 26 ก.พ.2551

10

กรมส่งเสริมการเกษตร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืช
สวน) (รุน่ ที่ 2 ภาคใต้)

10-14 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073
วันที่ 29 ก.พ.2551,
ที่ กษ 1017/0211 วันที่ 28 ก.พ.2551

11

กรมส่งเสริมการเกษตร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง

23-27 มี.ค.51

ตามหนังสือที่ ที่ กษ 1017/0353
วันที่ 17 มี.ค.2551

12

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การผลิตและ
การตลาดปาล์มน้ํามันในปัจจุบันและอนาคต”

27-28 มี.ค.51

ตามหนังสือ ที่ กษ 1017.8/113
วันที่ 19 มี.ค.2551

เกษตรกรมีความรูเ้ รื่องการ
จัดการสวนปาล์มและการ
เก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ทําให้ได้
ผลผลิตที่มคี ุณภาพและเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/025
วันที่ 23 ม.ค.2551
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2551......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

1

สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน และ
สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2551 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคม อ.เคียนซา
และหอประชุมโรงเรียนตรณาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

13-14 พ.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0158
วันที่ 2 พ.ค.2551,
ที่ สฎ 0809/303 วันที่ 22 เม.ย.2551

2

สถานีพัฒนาที่ดนิ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประกิจ ทองคํา

เป็นวิทยากรใบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเตรียมพืน้ ที่ปลูก,
พันธุป์ าล์ม, การดูแลรักษา ตลอดจนการจัดการสวนปาล์ม
น้ํามันที่ถูกต้อง ณ โรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

27-29 พ.ค.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0193
วันที่ 23 พ.ค.2551,
ที่ กษ 0819.12/530 วันที่ 21 พ.ค.2551

3

สํานักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
สังกัดกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเรื่อง การผลิตและการตลาดปาล์ม
น้ํามันให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมอภิชัย โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

17 มิ.ย.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0221
วันที่ 10 มิ.ย.2551,
ที่ พณ 0412.57/202 วันที่ 30 พ.ค.
2551

4

จังหวัดพัทลุง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน ข้อคํานึง
ในการสร้างสวนปาล์มน้ํามัน พันธุป์ าล์ม การจัดการสวนปาล์ม
และการจัดการปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามัน” ในการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร “การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน” และหลักสูตร “การ
ปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน” เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
ในการผลิตปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรเป้าหมาย
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

24 มิ.ย.51

ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0241
วันที่ 23 มิ.ย.2551,
ที่ พท 0009/5113 วันที่ 11 มิ.ย.2551
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

5

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
พรเลิศ เทพบุตร
ธีรภาพ แก้วประดับ

เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม หลักสูตร “การ
ใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน” โดยบรรยายในหัวข้อ “การใช้ปยุ๋ ในสวน
ปาล์มน้ํามันภาควิชาการ” ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันและ
บุคคลทั่วไปจํานวน 4 รุน่ ๆละ 80 คน รวม 320 คน
(เข้าร่วมทัง้ หมด 507 คน)

22-25 ก.ค.51

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0448
วันที่ 15 ก.ค.2551,
ที่ กษ1017.8/7735 วันที่ 20 มิ.ย.2551

6

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรในโครงการ
สร้างและพัฒนาเกษตรรุน่ ใหม่ เรื่อง ประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต
ในการปลูกปาล์มน้ํามัน โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเตรียม
พืน้ ที่การปลูกปาล์มน้ํามันและการเก็บเกี่ยว" ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

28 ก.ค.51

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0476
วันที่ 29 กค.2551,
ที่ศธ 0643.03/638 วันที่ 20 มิ.ย.2552

7

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในโครงการ “โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร
จังหวัดกระบี”่ หลักสูตร “การปลูกปาล์มน้ํามัน” ในการจัดอบรม
ให้กับเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ซึ่งได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ของโรงเรียนนําร่อง 8 โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่
รวม 175 คน

25-28 ส.ค.51

8

สํานักงานการค้าภายในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผูน้ ําองค์กรในธุรกิจ
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในระดับจังหวัด จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการบริหาร
จัดการสวนปาล์มน้ํามันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”
ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

17 ก.ย.51
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2551.......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552...........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

1

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัด
ตรังให้ประสบความสําเร็จ” ในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัด
การสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้ประสบความสําเร็จด้วยเทคโน
โลยีใหม่ๆ” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

14 ธ.ค.51

2

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ํามันทุง่ รังสิต ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต ณ สวนปาล์ม
น้ํามัน นายอักษร น้อยสว่าง เลขที่ 24 หมูท่ ี่ 5 ตําบลบึงชําอ้อ
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

19 ธ.ค.51

3

ชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
และประกิจ ทองคํา

จัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มจังหวัดพัทลุง
โดยได้ประสานงานร่วมมือกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง
เพื่อจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันให้สามารถ
ผลิตปาล์มน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนมัธยมตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

17 ม.ค.52

4

สํานักงานสหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามัน
นราธิวาส จํากัด

ประกิจ ทองคํา

วิทยากรให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดนราธิวาส
ณ ห้องประชุมของสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดนราธิวาส

19 ม.ค.52

5

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมเกษตรกร ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ การจัดการปุย๋ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ”ในการอบรมเกษตรกร
ตามโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2552 รุน่ ที่ 1 จํานวน 615 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

17 ก.พ.52

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /021
ลงวันที่ 13 มกราคม 2552

ตามหนังสือที่ สฎ 0009/1799
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

7.2/8

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

6

บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด

ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
พรเลิศ เทพบุตร
สันติศักดิ์ ขาวนวล
ธีรภาพ แก้วประดับ
พรรณทิพา ขวัญเกือ้
ปราณี สุวรรณรัตน์

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด
ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการ
สวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 3
โดยจัดที่โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

2-6 มี.ค.52

7

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ธีระพงศ์ จันทรนิยม
จังหวัดสงขลา
และประกิจ ทองคํา

วิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน"
รุน่ ที่ 1 จํานวน 40 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

10-11 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

8

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ธีระพงศ์ จันทรนิยม และ
จังหวัดสงขลา
ประกิจ ทองคํา

วิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน"
รุน่ ที่ 2 จํานวน 40 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

17-18 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

9

จังหวัดสตูล

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ในโครงการ
ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนปาล์มอายุเกิน 20 ปี
โครงการพัฒนาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ณ ห้องประชุมที่วา่ การอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

24 มี.ค.52

ตามหนังสือที่ สต 0009/1717
วันที่ 24 ก.พ.2552

ประกิจ ทองคํา

เกษตรกรมีความรูเ้ รื่องการ
จัดการสวนปาล์มและการ
เก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ทําให้ได้
ผลผลิตที่มคี ุณภาพและเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /056
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.......กันยายน 2552.........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

1

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ธีระพงศ์ จันทรนิยม
จังหวัดสงขลา

วิทยากรหลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน" ณ ศูนย์สง่ เสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28-29 เม.ย.52

ตามหนังสือที่ กษ.1017/0554
ลงวันที่ 20 เมษายน 2552

2

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการปุย๋ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน” ในการอบรมเกษตรกร
ตามโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2552 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

21 พ.ค.52

ตามหนังสือที่ สฎ 0009/ว 2981
ลงวันที่ 30 เมษายน 2552

3

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน้ํามัน” ในกิจกรรมสนทนาเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร
เรื่อง “โอกาสและความอยูร่ อดของธุรกิจปาล์มน้ํามัน” ในโครงการ
“เกษตรก้าวหน้า” ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี

19 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ ส.ญ.ต.105/52
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

4

จังหวัดตรัง และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และประกิจ ทองคํา

วิทยากรเสวนาด้านปาล์มน้ํามัน ในงาน "งานวันไร่นาและวัน
ขยายผลองค์ความรูเ้ กษตรกรรุน่ ใหม่ประจําปี 2552"
ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

23 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ตง 0011/08998
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552

5

จังหวัดพัทลุง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรอบรมเกษตรกรหลักสูตร"การสร้างสวนปาล์มน้ํามัน
เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน" ให้กับ
จังหวัดพัทลุงในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
ปี 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

24 มิ.ย.52

ตามหนังสือที่ พท 0009/6258
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

6

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประกิจ ทองคํา
จังหวัดสงขลา

วิทยากร เรื่อง "ปาล์มน้ํามันเป็นพืชทอง ของเกษตรกรชายแดนใต้
จริงหรือ" ในงานปาล์มน้ํามันสัญจรภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อการ
ผลิตปาล์มน้ํามันแบบยั่งยืน" ในงาน "มหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ํามัน
และยางพาราแฟร์" จํานวน 4 รุน่ รุน่ ละ 120 คน ณ ศูนย์สง่ เสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

8

จังหวัดสงขลา

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

9

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

10

จังหวัดสงขลา

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

13 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017/1207
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

14-17 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/ 287
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้
ปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามัน" ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน ปี 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

24 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ สข 0009/10538
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร "การปลูกปาล์ม
น้ํามัน" ให้แก่เยาวชนในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ ๆละ 100 คน
ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
จังหวัดกระบี่

28-31 ก.ค.52

ตามหนังสือที่กษ 1017.8/ 293
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ประกิจ ทองคํา

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้ปยุ๋
ในสวนปาล์มน้ํามัน" ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
ปี 2552 ณ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จํากัด จังหวัดสงขลา

29 ก.ค.52

ตามหนังสือที่ สข 0009/10538
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
สข 0009/10572
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

11

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลผลิตปาล์มน้ํามันจังหวัด
ตรัง” ในงานวันประชุมทางวิชาการปาล์มน้ํามันณ ห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาปาร์ค จังหวัดตรัง

23 ส.ค.52

ตามหนังสือที่ สปตง 011/2552
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

12

สถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรอภิปรายพิเศษเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ํามันของไทยเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืน” ในงาน “สืบสานตํานานเกษตร หม่อมเจ้าสิทธิพร
กฤดากร” ณ สถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร ต.ทรายทอง
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี ันธ์

4 ก.ย.52

ตามหนังสือที่ ศธ 0513.12307/0262
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

13

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ธีระพงศ์ จันทรนิยม
จังหวัดระยอง

วิทยากรบรรยายวิชาการและการฝึกปฏิบัตกิ ารปลูกปาล์มน้ํามัน
ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี
(พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

28-29 ก.ย.52

ตามหนังสือที่ กษ 1015/1924
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
และ กษ 1015/2176
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552

7.2/12

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2552......ถึงเดือน/ปี.......มีนาคม 2553........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

1

บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด

ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
พรเลิศ เทพบุตร
ปราณี สุวรรณรัตน์

2

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประกิจ ทองคํา
จังหวัดสงขลา

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ
จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด
ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการ
สวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 4
โดยจัดที่โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

วิทยากร หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” เพื่อจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
ณ โรงแรมกระบี่เมอรี่ไมท์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เริ่มต้น-สิน้ สุด
2-6 มี.ค.53

23-24 มี.ค. 53

ผลที่ได้ (หากมี)
เกษตรกรมีความรูเ้ รื่องการ
จัดการสวนปาล์มและการ
เก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ทําให้ได้
ผลผลิตที่มคี ุณภาพและเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

หมายเหตุ
ตามหนังสือที่ มอ 500/0150
ลงวันที่ 28 มกราคม 2553

ตามหนังสือที่ กษ.1017/0338
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2553.......
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ
ธีระพงศ์ จันทรนิยม

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

ผูเ้ ชี่ยวชาญโครงการ/ ให้คําแนะนําการใช้ปยุ๋ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
และใบ

ก.ค.52-พ.ค.53

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
การใช้ปยุ๋ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ

1

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโน
โลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial
Technology Assistance Program : ITAP)
และสหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง

2

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดชลบุรี

25-30 เม.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

3

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด ธีระพงศ์ จันทรนิยม
กระบี,่
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

วิทยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรมือใหม่
ณ โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัดกระบี่

18-21 พ.ค.53

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

4

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด ธีระพงศ์ จันทรนิยม
กระบี,่
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

วิทยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันอย่างยั่งยืน
ณ โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัดกระบี่

1-11 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

5

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3-5 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

6

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด ธีระพงศ์ จันทรนิยม
กระบี,่
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

วิทยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเยาวชนคลื่นลูกใหม่
ปาล์มน้ํามัน ณ โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัดกระบี่

22-27 มิ.ย.53

7

คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง, เกษตรกร
กลุม่ บ้านไสต้นวา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผลตอบแทนต่อผูป้ ระกอบการ ณ กลุม่ บ้านไสต้นวา
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

23 มิ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0584.02/365
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553

8

มูลนิธศิ ุภนิมติ แห่งประเทศไทย เขตอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ (ADP สระเพลง)

วิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการสวนปาล์มและการจัดการปุย๋
ในสวนปาล์มน้ํามัน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

21 ส.ค.53

ตามหนังสือที่ ศม.2010/075
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553

9

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดตราด

25-27 ส.ค.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

10

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดสระแก้ว

2-4 ก.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

11

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประกิจ ทองคํา
จังหวัดสงขลา

วิทยากรเพื่อจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร หลักสูตร
วิทยากรปาล์มน้ํามัน ณ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)

13-17 ก.ย.53

ตามหนังสือที่ กษ.1017/1163
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162
ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

7.2/15

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2554.........
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

1

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6-8 ต.ค.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

2

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน
ณ จังหวัดตราดและสระแก้ว

22-26 พ.ย.53

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

3

จังหวัดกระบี่

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรถ่ายทอดความรูเ้ รื่องปาล์มน้ํามัน ในงาน น้ําพระราช
หฤทัยปกเกล้าชาวกระบี่ : มหกรรมปาล์มน้ํามัน 2553
ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

3-7 ธ.ค.53

ตามหนังสือที่ กบ 0009/15779
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

4

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ธีระพงศ์ จันทรนิยม
จังหวัดระยอง

วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัตกิ ารปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน
ในหลักสูตร วิทยากรปาล์มน้ํามัน
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

23-24 ธ.ค.53

ตามหนังสือที่ กษ 1015/2424
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

5

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูกปาล์ม การผลิตปาล์มน้ํามัน
ณ สถานีวจิ ัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ

7 ก.พ.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0559/0209
ลงวันที่ 25 มกราคม 2554

6

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

วิทยากรอบรมเกษตรกร เรื่อง การเก็บตัวอย่างใบปาล์มเพื่อ
วิเคราะห์ธาตุอาหาร ณ บริษัทยูนวิ านิช และบริษัท
สหอุตสาหกรรมปาล์ม จังหวัดกระบี่

13-18 ก.พ.54

7

จังหวัดพัทลุง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน
และ การปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน ณ ศาลาประชาคม
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

23 ก.พ. 54

ประกิจ ทองคํา

ประกิจ ทองคํา

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

ตามหนังสือที่ พท 0409/341
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

8

บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
พรเลิศ เทพบุตร
ธีรภาพ แก้วประดับ
สันติศักดิ์ ขาวนวล
ปราณี สุวรรณรัตน์

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด
ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการ
สวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 5
โดยจัดที่โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

1-5 มี.ค.54

9

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมเกษตรกร ปีงบประมาณ 2554
หลักสูตร การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร ณ ศูนย์สง่ เสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่

8-10 มี.ค.54

ตามหนังสือที่ มอ.500/0211
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

10

สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

วิทยากรฝึกอบรมโครงการ การสร้างแรงบันดาลใจสืบทอด
สวนปาล์มน้ํามันของผูร้ ับช่วงต่อลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่
หลักสูตร การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร ณ โรงแรมกระบี่
มารีไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

14 มี.ค.54

ตามหนังสือที่ กบ 150(จ)/245
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554

เกษตรกรมีความรูเ้ รื่องการ
จัดการสวนปาล์มและการ
เก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ทําให้ได้
ผลผลิตที่มคี ุณภาพและเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ตามหนังสือที่ มอ 500/0207
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

7.2/17

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

1

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์ม
น้ํามัน ณ สหกรณ์นคิ มอ่าวลึก ตําบลคลองยา อําเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่

25-29 เม.ย.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

2

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การผลิตปุย๋ ชีวภาพคุณภาพสูงจาก
เศษวัสดุโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ่ เนื่องจากการเกษตร ในการ
สัมมนาโครงการส่งเสริมการนําเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตอ่ เนื่องจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ผลิตปุย๋ ชีวภาพ โดยผู้
เข้าอบรมประกอบด้วย กลุม่ เกษตรกร ส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศรีวชิ ัย โรงแรมวังใต้ อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 พ.ค.54

ตามหนังสือที่ สฎ 0028(1)/1792
ลงวันที่ 26 เมษายน 2554

3

Department of Electricity of the Ministry
of Energy and Mines of LAO PDR
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ Palm Oil Plantation Possibility
in Lao PDR และ Palm Oil for Biofuel ในงาน workshop เรื่อง
Public Awareness on Biofuels feedstock and Options
ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันท์ ประเทศลาว

27 พ.ค.54

ตามหนังสือ OPGTECH
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

4

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์ม
น้ํามันหลังจากเกิดอุทกภัย ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

6-10 มิ.ย.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

5

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอ่านค่าวิเคราะห์
ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

25-28 มิ.ย.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

หมายเหตุ

6

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอ่านค่าวิเคราะห์
ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
ณ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

7

สํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัด
พัทลุง

เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเกษตรในโครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพ
ปลูกปาล์มน้ํามัน สํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง
เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
ณ หอประชุมโรงเรียนพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

8

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้สารเคมีในสวน
ปาล์มน้ํามัน ณ โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี่

9

จังหวัดกระบี่

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกรแกนนํากลุม่ ปรับปรุง
คุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบลของจังหวัดกระบี่เพื่อพัฒนา
คุณภาพปาล์มน้ํามันและขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมือง
ปาล์มน้ํามันคุณภาพ ในโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเชิง
คุณภาพเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี ณ ห้องประชุมช้างเผือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

26 ก.ค.54

ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 2532
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

10

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประกิจ ทองคํา

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปาล์มน้ํามัน ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนา
ทักษะ องค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

1 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ มอ.544.03/0207
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ประกิจ ทองคํา

30 มิ.ย.-2 ก.ค.54

ผลที่ได้ (หากมี)

22 ก.ค.54

20-22 ก.ค.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

ตามหนังสือ ที่ พท 54401/1249
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553
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7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ

11

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากร เรื่อง การปฏิบัตทิ ี่ดสี ําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน ให้กับ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในงานสัมมนา
ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อนําไปปรับปรุงร่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตรให้มคี วามสมบูรณ์นําไปใช้ปฏิบัติได้
ณ ห้องประชุมริมน้ํา โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว 527
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

12

จังหวัดตรัง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ประสบความ
สําเร็จ ในการจัดอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ปี 2554
จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถ
นําองค์ความรูท้ ี่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพืน้ ที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

5 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ ตง 0009/9773
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

13

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ในการจัดประชุม
ชีแ้ จงโครงการและพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืช
เศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554 ของ
จังหวัดพังงา ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

30 ส.ค.54

ตามหนังสือที่ พง 0009/8432
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554

7.2/20

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ
ธีระพงศ์ จันทรนิยม

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

1

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เป็นวิทยากรและร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
“รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาล์ม
น้ํามันทัง้ ระบบ” เพื่อประมวลข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
เพื่อนําไปสูก่ ารประเมินผลดี/ ผลเสีย ผลกระทบกับผูท้ ี่มสี ว่ น
ได้สว่ นเสีย ในพืน้ ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่

2

โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ ธีระพงศ์ จันทรนิยม
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร
เรื่อง
เพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน
ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

3

จังหวัดกระบี่

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูก
ปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผล กระทบจากการ
เปิดเสรีการค้าอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยมีเกษตรกร
เป้าหมายในการฝึกอบรมจากอําเภอต่างๆ จํานวน 500 คน
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

4

บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา
พรเลิศ เทพบุตร
ธีรภาพ แก้วประดับ
สันติศักดิ์ ขาวนวล
ปราณี สุวรรณรัตน์

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัทวิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จํากัด
ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการ
สวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 6
โดยจัดที่โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

การอ่านค่าวิเคราะห์ใบ

เริ่มต้น-สิน้ สุด

ผลที่ได้ (หากมี)

4-6 ต.ค.54

หมายเหตุ
ตามหนังสือที่ มอ 875/1555
ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

19-23 ธ.ค.54

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

20-21 ก.พ.55

ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 419
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

28 ก.พ.-3 มี.ค.55 เกษตรกรมีความรูเ้ รื่องการ
จัดการสวนปาล์มและการ
เก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เพิ่มขึน้ ทําให้ได้
ผลผลิตที่มคี ุณภาพและเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ตามหนังสือที่ มอ 500/0231
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

7.2/21

7. อื่นๆ
7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลําดับที่

หน่วยงานที่รว่ มมือ

ชื่อสมาชิกที่ดําเนินการ

กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ

5

บริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์ม จํากัด
จังหวัดชลบุรี

ธีระพงศ์ จันทรนิยม

เข้าร่วมการศึกษาดูงานการปลูกปาล์มน้ํามันในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มผี ลต่อการให้ผลผลิตปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกร เนื่องจากพืน้ ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ ที่ปลูกใหม่ ยังไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจการปลูกปาล์มน้ํามันเหมือนทางภาคใต้

6

จังหวัดตรัง และสมาคมชาวสวนปาล์ม
น้ํามันจังหวัดตรัง

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคํา

เป็นวิทยากรบรรยายในลักษณะอภิปรายคณะและจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมสัมมนาการจัดการสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง
เพื่อมุง่ เน้นให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันโดยใช้หลัก
3 ดี (พันธุด์ ี บริหารจัดการสวนดี และการจัดการผลผลิตดี)
ได้อย่างถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เริ่มต้น-สิน้ สุด
19-23 มี.ค.55

28 มี.ค.55

ผลที่ได้ (หากมี)

หมายเหตุ
ตามหนังสือบริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามัน
ปาล์ม จํากัด
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555

ตามหนังสือที่ ตง 0009/3794
และ ตง 0009/3795
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555

7.3/1

RC/KPI.3
7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2551......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่องานประชุมวิชาการ

วันที่จัด

สถานที่จัด

1

ธนวดี พรหมจันทร์
และสมปอง เตชะโต

2551

ปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการเจริญของโซมาติกเอ็มบริโอ
ของปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551

โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2

น้ําอ้อย ศรีประสม
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์

2551

ลักษณะทางลําต้นและอัตราพันธุกรรมในระยะกล้าของปาล์ม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)
ครัง้ ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551

โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3

อังคนา โชติวัฒนศักดิ์
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และนิทัศน์ สองศรี

2551

ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําต้นและองค์ประกอบผลผลิต
ในประชากรชั่วที่ 2 ของปาล์มน้ํามัน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551

โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4

อังคนา โชติวัฒนศักดิ์
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
และนิทัศน์ สองศรี

2551

การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลูกผสมปาล์ม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
น้ํามันโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
ครัง้ ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551

โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ

7.3/2

7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2552...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2552.......
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่องานประชุมวิชาการ

วันที่จัด

สถานที่จัด

1

อภิเชษฐ ทองส่ง
ชัยรัตน์ นิลนนท์
และจําเป็น อ่อนทอง

2552

ผลของเส้นใยปาล์มน้ํามัน และปุย๋ เคมีตอ่ สมบัตขิ องดิน
และการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ํามัน

การประชุมวิชาการดินและปุย๋ แห่งชาติ ครัง้ ที่
1 : ดินและปุย๋ ในภาวะวิกฤติอาหารและ
พลังงาน

23-24 เมษายน 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน

2

เพ็ญติมาส กระมุท
และสมปอง เตชะโต

2552

ผลของแหล่งคาร์บอนและความเข้มข้นของสูตรอาหาร
ต่อพัฒนาการของโซมาติกเอ็มบริโอจากเอ็มบริโอเจนิค
เซลล์ซัสเพนชั่นของปาล์มน้ํามันบนอาหารแข็ง

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 : พืช
สวนไทยบนเส้นทางสูค่ วามยั่งยืน

6-9 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3

สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
และสมปอง เตชะโต

2552

ผลของคูผ่ สมปาล์มน้ํามันต่อการสร้างแคลลัส
และเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 : พืช
สวนไทยบนเส้นทางสูค่ วามยั่งยืน

6-9 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ
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7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2553.......
ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่องานประชุมวิชาการ

วันที่จัด

สถานที่จัด

1

สุรรี ัตน์ เย็นซ้อน
และสมปอง เตชะโต

2553

ผลของชนิดสายเชือ้ อะโกรแบคทีเรียมและอายุของเอ็มบริโอ
เจนิคแคลลัสต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนสูเ่ อ็มบริโอเจนิค
แคลลัสปาล์มน้ํามัน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

คมกฤษณ์ อินเปือ่ ย
และสมปอง เตชะโต

2553

ผลของความเข้มข้นของซูโครสและ adenine sulfate ต่อการ
เพิ่มปริมาณเซลล์ซัสเพนชั่นของปาล์มน้ํามัน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

ไซนียะ๊ สะมาลา
และสมปอง เตชะโต

2553

ผลของคอลชิซนี ต่อการเจริญและพัฒนาของ SSE ปาล์มน้ํามัน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

สกุลรัตน์ สุวรรณโณ
และสมปอง เตชะโต

2553

การศึกษาเบือ้ งต้นในการแยกโปรโตพลาสต์จากเซลล์ซัส
เพนชั่นปาล์มน้ํามันพันธุเ์ ทเนรา

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

สุนทรียา กาละวงศ์
และสมปอง เตชะโต

2553

ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสูเ่ อ็มบริโอเจนิค
แคลลัสของปาล์มน้ํามันโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6

สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
และสมปอง เตชะโต

2553

ปัจจัยทางชีวภาพที่มผี ลต่อการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่
สองและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของคูผ่ สมปาล์มน้ํามัน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 9 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553

โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
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7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…ตุลาคม 2553...ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2554.......
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์(Year)

Kanjanee Tongtape
and Sompong Te-chato

2553

2

Thanawadee Promchan
Sakulrat Sanputawong
and Sompong Te-chato

2553

3

Khairun Nizam
and Sompong Te-chato

2553

Sainiya Samala
and Sompong Te-chato

2553

สุนทรียา กาละวงศ์
และสมปอง เตชะโต

2553

4

5

ชื่อเรื่อง (Title)
Physical and Chemical Factors Affecting Growth and
Development of Embryogenic Callus of Oil Palm

ชื่องานประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th

วันที่จัด

สถานที่จัด

7-8 ตุลาคม 2553

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Effect of sizes of haustorium embryo on secondary somatic การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th
embryo formation and histological study in oil palm
IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conferences

7-8 ตุลาคม 2553

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

The effects of potent plant growth regulator (PGRs) on in
vitro flowering of oil palm

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th

7-8 ตุลาคม 2553

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Effects of Colchiline Treatments on Physiological
Characteristics of Secondary Somatic Embryos of Oil Palm
in vitro

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th

7-8 ตุลาคม 2553

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Factors Affecting Gene Transformation in Embryogenic
Callus of Oil Palm by Bombardment Technique

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขา
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร ครัง้ ที่ 4
AG-BIO/PERDO
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร

IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conferences

rd

IMT-GT UNINET and The 3 Joint
International PSU-UNS Conferences

IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conferences
9-10 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

7.3/5

7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)

ลําดับที่

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิ พ์(Year)

ชื่อเรื่อง (Title)

ชื่องานประชุมวิชาการ

วันที่จัด

สถานที่จัด

6

สกุลรัตน์ สุวรรณโณ
และสมปอง เตชะโต

2553

Isolation and Culture of Protoplasts from Cell Suspensing
Culture of Oil Palm cv. Tenera

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขา
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร ครัง้ ที่ 4
AG-BIO/PERDO
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร

9-10 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

7

กาญจนี ทองเทพ
สมปอง เตชะโต
และอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์

2553

Physical and Chemical Factors Affecting Growth and
Development of Embryogenic Callus of Oil Palm

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขา
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร ครัง้ ที่ 4
AG-BIO/PERDO
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร

9-10 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ
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7. อื่นๆ
7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและ ตีพมิ พ์ในรายงานการประชุม สัมมนา (ในประเทศ)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่
1

ชื่อผูเ้ ขียน
(ครบทุกคน-Authors)
ไซนียะ๊ สะมาลา
และสมปอง เตชะโต

ปีที่พมิ พ์(Year)
2554

ชื่อเรื่อง (Title)
Morphological characters of putative tetraploid oil palm
plantlets from in vitro c olchicine treatment

ชื่องานประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 37

วันที่จัด
10-12 ตุลาคม 2554

สถานที่จัด
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

RC/KPI.3
7. อื่นๆ
7.4 การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันด้วยวิธมี าตรฐาน (จํานวนพันธุ)์
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี…ตุลาคม 2552...ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2553.......
ลําดับที่
1

ชื่อพันธุป์ าล์มน้ํามัน
ปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"

ชื่อผูผ้ ลิต
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

หลักฐาน
ข้อมูลจากเวบไซต์ดังนี้
http://natres.psu.ac.th/researchstation/index_2.html
http://share.psu.ac.th/blog/jaree-train/14259

หมายเหตุ

1

RC/KPI.3
7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2550.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2551..........
ลําดับที่
1

ชื่อหน่วยงานที่ขอรับคําปรึกษา
บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด จังหวัดชุมพร

รายการ
ให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน
เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

จํานวนครัง้
150

หมายเหตุ

2

7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2551......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551...........
ลําดับที่

ชื่อผูข้ อรับคําปรึกษา

รายการ

วันที่

1

คุณเขตต์ หนูหลง

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

5 พ.ค.51

2

Waroot Joonnuan

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

10 ก.ค.51

3

คุณสักรินทร์ อินทราช

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

25 ก.ค.51

4

คุณประมวล ประทุม

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

1 ส.ค.51

5

คุณ Nantarat Kamolwutthipong

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

4 ส.ค.51

6

ไม่ทราบชื่อ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : teerapong.j@psu.ac.th

30 ส.ค.51

7

คุณพิชญ บุญมาศ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

12 ก.ย.51

8

คุณประมวล ประทุม

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

16 ก.ย.51

9

คุณภูมภิ ัทร ฐอสุวรรณ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : prakit.t@psu.ac.th

23 ก.ย.51

หมายเหตุ
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7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี......ตุลาคม 2551.......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552...........
ลําดับที่

ชื่อผูข้ อรับคําปรึกษา

รายการ

วันที่

1

คุณพีรเชษฐ์ มั่นเจริญพร

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

5 ต.ค.51

2

คุณสุภาวดี โกศรียพ์ งศ์

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : teerapong.j@psu.ac.th

7 ม.ค.52

3

คุณศรันย์ หงษาครประเสริฐ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

9 ม.ค.52

4

คุณมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

15 ม.ค.52

5

คุณมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

22 ม.ค.52

6

คุณจิรยุทธ์ มนต์ชัยสิงห์

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

6 ก.พ.52

7

คุณจิรยุทธ์ มนต์ชัยสิงห์

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

16 ก.พ.52

8

คุณ RUJIRASAK SUWAN

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

20 ก.พ.52

9

คุณพีรเชษฐ์ มั่นเจริญพร

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

21 ก.พ.52

หมายเหตุ
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7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดือน/ปี.......กันยายน 2552.........
ลําดับที่

หน่วยงานที่ขอรับคําปรึกษา

รายการ

จํานวนครัง้

1

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ให้คําปรึกษาเกษตรกรในจังหวัดสตูล เขตอําเภอควนกาหลง มะนัง และละงู

8

2

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ให้คําปรึกษาเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอโคกโพธิ์ หนองจิก ยะรัง และ
ยะหริ่ง

8

3

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ให้คําปรึกษาเกษตรกรในจังหวัดยะลา เขตอําเภอเมือง เบตง และรามัน

8

4

สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

ให้คําปรึกษาเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส เขตอําเภอเมือง ยี่งอ เจาะไอร้อง ตาก
ใบ และบาเจาะ

14

รวม

38

หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทน (ปาล์มน้ํามัน)

ครัง้

5

7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2553.......
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หน่วยงานที่ขอรับคําปรึกษา
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง

รายชื่อสมาชิกที่ให้คําปรึกษา
คุณสุรชน พงศ์แพทย์
คุณสว่าง พงศ์แพทย์
คุณบุญลือ แซ่อยุ้
คุณเสวียน พงศ์แพทย์
คุณจํานงค์ เจียวภู่
คุณสมพร แซ่ออ่ ง
คุณพิมลศรี ยิ่งฉ้วน
คุณสรนนท์ แปลงที่ 1
คุณสรนนท์ แปลงที่ 2
คุณสรนนท์ แปลงที่ 3
บริษัทตรังน้ํามันปาล์ม จํากัด แปลงที่ 1
บริษัทตรังน้ํามันปาล์ม จํากัด แปลงที่ 2
บริษัทตรังน้ํามันปาล์ม จํากัด แปลงที่ 3
คุณถาวร ยั่วตัก
คุณชาติชาย สุทธิธรรมมานนท์
บริษัท อิมพีเรียลปาล์ม จํากัด แปลงที่ 1
บริษัท อิมพีเรียลปาล์ม จํากัด แปลงที่ 2
บริษัท อิมพีเรียลปาล์ม จํากัด แปลงที่ 3
บริษัท อิมพีเรียลปาล์ม จํากัด แปลงที่ 4
คุณมานิต วงศ์สุรรี ัตน์

ช่วงเวลา
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53

หมายเหตุ
โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน
โดยใช้คา่ วิเคราะห์ตัวอย่างดินและ
ใบเพื่อแนะนําการใช้ปยุ๋ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ของสหกรณ์ปาล์ม
น้ํามันตรัง

6

7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

หน่วยงานที่ขอรับคําปรึกษา
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง
สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง

รายชื่อสมาชิกที่ให้คําปรึกษา
คุณปรุง กิตติคุณ
คุณณัฐวุฒิ เนียมชูชื่น
คุณสันติภาพ
คุณศิโรจน์ ศรีธรรมรัตน์
คุณสวัสดิ์ ทองคํา
คุณธีระวัช ชุมอักษร
คุณชัยฤทธิ์ แปลงสิเกา
คุณวิษณุ บูกง้
คุณยวน พงษ์ศริ กิ ุล
คุณเฉลิม ศรีไทย
คุณสงวน (ระเบียบ) อัน้ เต้ง
คุณสงวน (ระเบียบ) อัน้ เต้ง
คุณสุธรี ์ ดําคง
คุณสุจนิ ต์ ผนึกทรัพย์สกุล
คุณเฉลิม เตชะพันธ์
คุณวาสนา สุขปาน
คุณนันทนา พนาพิทักษ์กุล
คุณบุญส่ง นับทอง
คุณคงกฤษ ไถ่ยว้ น
คุณเสถียร มีเสน
คุณสมพร อินทร์ฤทธิ์
คุณสุรเชษฐ์ เรืองโรจน์

ช่วงเวลา
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53
พ.ค.53

หมายเหตุ
โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน
โดยใช้คา่ วิเคราะห์ตัวอย่างดินและ
ใบเพื่อแนะนําการใช้ปยุ๋ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ของสหกรณ์ปาล์ม
น้ํามันตรัง

7

7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

ชื่อผูร้ ับคําปรึกษา

หมายเหตุ

วันที่

1

คุณบุญส่ง นิรัญศิลป

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

21 เม.ย.54

2

คุณเพ็ญนภา ทองประไพ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

16 พ.ค.54

3

คุณเพ็ญนภา ทองประไพ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

23 พ.ค.54

4

คุณสุภาวดี หนูสงค์

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

30 พ.ค.54

5

คุณพัชรี โพธาราม

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

20 มิ.ย.54

6

คุณ watcharin chaoklang

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

29 มิ.ย.54

7

คุณนริสสรา เจียมโพธิ์

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

29 มิ.ย.54

8

คุณจารุสริ ิ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

1 ก.ค.54

9

คุณพัชรี โพธาราม

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

4 ก.ค.54

10

คุณ real karai

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

21 ก.ค.54

11

คุณเสรี โพธิ์ภักดี

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

29 ก.ค.54

12

คุณเจียรนัย นราธิปกร

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

23 ส.ค.54

13

คุณสินชัย นําพา

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

27 ส.ค.54

หมายเหตุ

8

7. อื่นๆ
7.6 งานให้คําปรึกษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

ชื่อผูร้ ับคําปรึกษา

หมายเหตุ

วันที่

1

คุณกรีฑชนม์ ดงใจ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

17 ต.ค.54

2

คุณสมพล กาญจนมล

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

30 ม.ค.55

3

คุณทัศมณ

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

4 ก.พ.55

4

คุณบรรเจิด รอดจบอบต.เกาะทวด อ.ปากพนัง

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

1 มี.ค.55

5

boonchu vongchampa

ให้คําปรึกษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

8 มี.ค.55

หมายเหตุ

1

RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
1. Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

หมายเหตุ

1

การใช้กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดใน
อาหารโคพืน้ เมืองภาคใต้

ต.ค.51-ก.ย.52

รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส (60%)
รศ.ดร.ปิน่ จันจุฬา (20%)
นายอภิชาติ หล่อเพชร (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

359,600

เสนอ มิ.ย.50

2

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

ต.ค.51-ก.ย.53

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

782,620

เสนอ มิ.ย.50

3

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิตน้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

ต.ค.51-ก.ย.53

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1,178,000

เสนอ มิ.ย.50

4

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อ

ต.ค.51-ก.ย.53

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

800,420

เสนอ มิ.ย.50

5

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาในการเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามัน
ชนิดผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

ต.ค.51-ก.ย.53

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

605,700

เสนอ มิ.ย.50

2

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
1. Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552...ถึงเดือน/ปี..กันยายน 2552.....
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

หมายเหตุ

1

การจัดการเชือ้ พันธุกรรมปาล์มน้ํามัน ม.อ. เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์

3 ปี

รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร (10%)
อ. ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ (15%)
อ. ดร. กฤติกา แก้วจํานง (15%)
รศ. ดร. ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายนิทัศน์ สองศรี (10%)
นายประกิจ ทองคํา (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

21,824,500

เสนอ ส.ค.52

2

การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ ีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ

3 ปี

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

15,666,920

เสนอ ส.ค.52

3

การคัดเลือกพันธุป์ าล์มน้ํามันที่มผี ลผลิตสูงด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

3 ปี

นางสาวอลิษา หนักแก้ว (50%)
รศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา (25%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (25%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

3,000,000

เสนอ ส.ค.52

4

สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน และแนว ทางการควบคุม
โดยชีววิธี

3 ปี

รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ (80%)
ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ (20%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2,250,000

เสนอ ส.ค.52

5

ผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้าน
อาหารของประเทศไทย

3 ปี

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

1,200,180

เสนอ ส.ค.52

6

การวิเคราะห์ระบบการตลาดปาล์มน้ํามันของประเทศไทย

3 ปี

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

1,210,000

เสนอ ส.ค.52

3

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
1. Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

หมายเหตุ

7

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จากวิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

ธ.ค.52-พ.ย.56

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

1,433,800

เสนอ ก.ย.52

8

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

ธ.ค.52-พ.ย.56

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

646,960

เสนอ ก.ย.52

4

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
1. Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2553...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2553.....
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการวิจัย
การรวบรวมเชือ้ พันธุกรรมและการทดสอบพันธุป์ าล์มน้ํามันการค้าของไทยใน
พืน้ ที่ทดลองมูลนิธชิ ัยพัฒนา จังหวัดตรัง

ระยะเวลา
3 ปี

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
นายนิทัศน์ สองศรี
นายประกิจ ทองคํา
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
นายสมมิตร สังข์แก้ว

(30%)
(15%)
(20%)
(20%)
(15%)

แหล่งทุน
มูลนิธชิ ัยพัฒนา

งบประมาณที่เสนอขอ
(บาท)

หมายเหตุ

3,337,520

เสนอ พ.ค.53

9.2.2/1

RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
2. Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552........
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

1

การใช้กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดใน
อาหารโคพืน้ เมืองภาคใต้

ต.ค.51-ก.ย.52

รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส (60%)
รศ.ดร.ปิน่ จันจุฬา (20%)
นายอภิชาติ หล่อเพชร (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

359,600

2

การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ พื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่นาร้าง

ต.ค.51-ก.ย.53

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
นายประกิจ ทองคํา (25%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (15%)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (10%)
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

782,620

3

การปรับปรุงพันธุป์ าล์มน้ํามันให้มผี ลผลิตน้ํามันสูง (ระยะที่ 2)

ต.ค.51-ก.ย.53

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (30%)
นายนิทัศน์ สองศรี (20%)
ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร (10%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (10%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (10%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1,178,000

4

การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยีนร่วมกับต้นอ่อนปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อ

ต.ค.51-ก.ย.53

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

800,420

5

มาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาในการเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามัน
ชนิดผลดิบสีดําและผลดิบสีเขียว

ต.ค.51-ก.ย.53

นายประกิจ ทองคํา (60%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (40%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (ที่ปรึกษา)
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

605,700

หมายเหตุ

9.2.2/2

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
2. Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี..ตุลาคม 2552...ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2553......
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

1

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ จากวิธกี ารใส่ปยุ๋ แบบต่างๆ

ธ.ค.52-พ.ย.56

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

1,433,800

2

การจัดการดินและปุย๋ แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

ธ.ค.52-พ.ย.56

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (20%)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ (30%)
นายธีระพงศ์ จันทรนิยม (30%)
นายประกิจ ทองคํา (20%)

มูลนิธชิ ัยพัฒนา

646,960

หมายเหตุ

9.2.2/3

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
2. Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2553...ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2554...
ลําดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)

แหล่งทุน

งบประมาณที่เสนอขอ

1

โครงการผลกระทบของนโยบายการขยายพืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหารของประเทศไทย

2554-2557

รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา (100%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

1,102,300

2

โครงการการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ ีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชวี ภาพ

2554-2557

รศ.ดร. สมปอง เตชะโต (100%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

4,044,000

3

โครงการสถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามันและแนวทางการควบคุม
โดยชีววิธี

2554-2557

รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ (80%)
ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ (20%)

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)

2,794,001

หมายเหตุ

9.2.2/4

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
2. Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการวิจัย
การบริหารจัดการเชือ้ พันธุกรรมปาล์มน้ํามัน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุล์ ูกผสมเท
เนอราเชิงพาณิชย์

ระยะเวลา
2554-2557

คณะผูด้ ําเนินการวิจัย (% การรับผิดชอบ)
รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (33.3%)
ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา (33.3%)
รศ.ดร. สมปอง เตชะโต
(33.3%)

แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณที่เสนอขอ
12,984,520

หมายเหตุ

9.2.3/1

RC/Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......

ลําดับที่
1

รายการ
(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,
คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย ฯลฯ)
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และนักวิจัย
ของสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน

เรื่อง
พิจารณาแผนการดําเนินงานของสถานวิจัยฯ

วัน เดือน ปี

สถานที่

ผลที่ได้

29 พ.ค.50

ห้องประชุม ทธ 120
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะกรรมการเห็นชอบ

หมายเหตุ

9.2.3/2

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี..เมษายน 2551....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551......
ลําดับที่
1

รายการ
(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,
คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย ฯลฯ)
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และนักวิจัย
ของสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน

เรื่อง
พิจารณาผลการดําเนินงานของสถานวิจัยฯ

วัน เดือน ปี

สถานที่

29 พ.ค.51

ห้องประชุม ทธ 262
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลที่ได้
- ที่ประชุมเห็นชอบในรายงานประจําปี 2550
ของสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
- ที่ประชุมขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาน
วิจัยฯเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการด้วย
- นักวิจัยของสถานวิจัยฯร่วมกันจัดทําหนังสือ
ชุดความรูเ้ กี่ยวกับปาล์มน้ํามันของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ

9.2.3/3

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. การบริหารจัดการ (การประชุมเครือข่าย/ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี..เมษายน 2552....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2552.....
ลําดับที่
1

รายการ
(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,
คณะกรรมการดําเนินการ , การสร้างทีมวิจัย ฯลฯ)
ประชุมนักวิจัยเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทําชุด
โครงการวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ํามัน

เรื่อง
แนวทางในการจัดทําชุดโครงการวิจัย
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ํามัน

วัน เดือน ปี

สถานที่

ผลที่ได้

25 มิ.ย.52

ห้องประชุม ทธ 120
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อเสนอโครงการชุดโครงการวิจัยปาล์มน้ํามัน

หมายเหตุ
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RC /Report/9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2550......
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

1

จัดอบรมเกษตรกรจากสหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันนราธิวาส เพื่อเป็นวิทยากร
เกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน และนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน
ในเขตจังหวัดนราธิวาสต่อไป

18-19 พ.ค.50

ห้อง 103 อาคาร 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัด
นราธิวาส
จํานวน 4 คน

2

เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน”
ในโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 ให้กับสํานักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

28-29 มิ.ย.50

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง (พืชสวน)

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
จํานวน 49 คน

3

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ....จากงานวิจัย
สูเ่ กษตรกร ในงาน มอ.วิชาการ ประจําปี 2550

8 ก.ค.50

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
จํานวน 80 คน

4

จัดฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน

24-25 ก.ค.50

ต.ทุง่ มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
จํานวน 20 คน

5

จัดอบรมร่วมกับบริษัทชุมพรอุตสาหกรรม ในการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรเกี่ยวกับ
การใช้ปยุ๋ ร่วมกับระบบน้ําในปาล์มน้ํามัน

28-29 ก.ค.50

หอประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดชุมพร

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
จํานวน 300 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

6

เป็นวิทยากรและร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพวงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ให้กับคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

3 ส.ค.50

ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการ โรงงานสกัด และตัวแทนเกษตรกร
จํานวน 30 คน

7

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเกษตรภาคใต้
(ปาล์มน้ํามัน)" ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (งาน ม.อ.วิชาการ 2550 ) ในการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเกษตรภาคใต้"

17 ส.ค.50

ห้องประชุมกรุงเทพฯ โรงแรม บีพี
แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่

นักวิชาการ และผูส้ นใจทั่วไป
จํานวน 50 คน

8

ร่วมอภิปรายในการสัมมนาคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่ เกษตรกร) ในหัวข้อเรื่อง
“6 ตัน เราทําได้” โดยนําเสนอความรูเ้ รื่องปุย๋ เคมี และร่วมอภิปรายประเด็นอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้กับศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้พัฒนาบุคลากรเครือข่ายคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน ภายใต้โครงการ
“เพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของกลุม่ อุตสาหกรรม
ปาล์มน้ํามันในพืน้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

22 ส.ค.50

ห้องอบรมศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและเกษตรกร
จํานวน 40 คน

9

เป็นวิทยากรในการบรรยายการเตรียมพืน้ ที่และการปลูกปาล์มน้ํามัน ในการฝึกอบรม
เกษตรกรร่วมโครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 ให้กับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

12 ก.ย.50

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลทราย
ทอง อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน 150 คน

10

ร่วมอภิปรายหัวข้อ “6 ตัน เราทําได้” โดยเสนอความรูเ้ รื่อง การใช้ปยุ๋ เคมีใน
ปาล์มน้ํามัน ในการสัมมนาคลัสเตอร์ปาล์มน้ํามัน (กลุม่ เกษตรกร)

18 ก.ย.50

โรงเรียนสวีวทิ ยา อ.สวี จ.ชุมพร

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน 130 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2550.....ถึงเดือน/ปี....มีนาคม 2551.....
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

1

ร่วมสนทนาโต๊ะกลม เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ
พันธุป์ าล์ม กระบวนการเพิ่มผลผลิต ข้อจํากัดในการลงทุนของชาวสวนปาล์ม
รวมถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมปาล์มน้ํามันสูพ่ ลังงานทดแทน
จัดโดยนิตยสารพืชพลังงานรายเดือน

6 ต.ค.50

2

เป็นวิทยากรในการบรรยายความรูเ้ รื่องปาล์มน้ํามันในหัวข้อเรื่อง การเตรียมพืน้ ที่
ความสําคัญของพันธุ์ การจัดการสวนและการจัดการปุย๋ รวมถึงการเก็บเกี่ยว
อย่างมีคุณภาพ ให้กับสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

3

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายวิภาวดีรังสิต
จ.สุราษฎร์ธานี

นักวิชาการ โรงงานสกัด และตัวแทนเกษตรกร
จํานวน 150 คน

21-22 ต.ค.50

โรงแรมไดมอนด์พลาซา
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) และเกษตรกรทั่วไป
จํานวน 350 คน

จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ร่วมกับ สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสํานักงานความร่วมมือทางวิชาการแห่งเยอรมัน (GTZ)
โดยมีผนู้ ําเกษตรกร จํานวน 58 คน ซึ่งจะเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรูแ้ ก่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มในพืน้ ที่ตอ่ ไป

20-21 พ.ย.50

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผูน้ ําเกษตรกร
จํานวน 58 คน

4

เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรูด้ า้ นปาล์มน้ํามันให้กับเกษตรกร ในการอบรมสัมมนาเกษตรกรและผูท้ ี่
สนใจปลูกปาล์มน้ํามัน จัดโดยบริษัทสี่ภาคในสยามทัวร์ จํากัด จังหวัดเชียงราย

27-28 พ.ย.50

วังลาวแคมป์ปิ้ง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจปลูกปาล์ม
จํานวน 40 คน

5

เข้าร่วมงาน Field day ในโครงการเพิ่มศักยภาพปาล์มน้ํามันในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึน้ ในอําเภอ
ต่างๆของจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2550

จังหวัดสงขลา

เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจปลูกปาล์ม
จํานวน 2,855 คน

30 พ.ย.50

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

6

เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนราธิวาส
เรื่อง “ผลการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน” จัดโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

14 ธ.ค.50

ห้องประชุมใบไม้สที อง
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จํานวน 84 คน

7

สถานวิจัยฯ นํานักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย และอาจารย์ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูงาน “วันยูนวิ านิชพบเกษตรกร” โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย
การผลิตเมล็ดพันธุป์ าล์มพันธุด์ มี คี ุณภาพ การอนุบาลและการคัดแยกต้นกล้าปาล์ม
แปลงทดสอบสายพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูกทดแทน ระบบการให้น้ําและการใส่ปยุ๋

15 ธ.ค.50

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาปาล์มน้ํามันยูนวิ านิช
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

นักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย และอาจารย์
จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน 38 คน

8

เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาวงการปาล์ม
น้ํามันของชาติ

26-27 ธ.ค.50

ห้องประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการและบุคคลทั่วไป
จํานวน 54 คน

9

เป็นวิทยากรบรรยายความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน ให้กับคณะดูงานจากประเทศ
เวียดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
สถาบันทรัพยากรชายฝัง่

25 ม.ค.51

ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรชายฝัง่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะดูงานจากประเทศเวียดนาม
จํานวน 10 คน

10

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรม
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 2

โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด
ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่ มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ํามัน ของบริษัทวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
จํานวน 350 คน

18-22 ก.พ.51

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

11

เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ”
จัดโดยเครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program : ITAP)

27 ก.พ.51

โรงแรม เมอรี่ไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา
รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

เกษตรกรและโรงงานที่รว่ มโครงการ
จํานวน 40 คน

12

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดย
กรมส่งเสริมฯได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

4-6 มี.ค.51

ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
จํานวน 40 คน

13

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดย
กรมส่งเสริมฯได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

10-14 มี.ค.51

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
จํานวน 60 คน

14

เป็นวิทยากรหลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดย
กรมส่งเสริมฯได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

23-27 มี.ค.51

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง (พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง)

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
จํานวน 80 คน

15

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ํามัน
ในปัจจุบันและอนาคต” ให้กับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
(พืชสวน)

27-28 มี.ค.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

เจ้าหน้าที่เกษตรและบุคคลทั่วไป
จํานวน 80 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2551....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2551..........
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

1

เป็นวิทยากรให้กับสํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน และสํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551 ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบรรยายความรู้ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และการเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ํามัน

13-14 พ.ค.51

ศาลาประชาคม อําเภอเคียนซา และ
หอประชุมโรงเรียนตรณาราม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
จํานวน 318 คน

2

เป็นวิทยากรให้กับด้วยสถานีพัฒนาที่ดนิ ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง
การเตรียมพืน้ ที่ปลูก, พันธุป์ าล์ม, การดูแลรักษา ตลอดจนการจัดการสวนปาล์ม
ที่ถูกต้อง

27-29 พ.ค.51

โรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

เจ้าหน้าที่เกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
จํานวน 391 คน

3

เป็นวิทยากรให้กับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา สังกัดกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “การเพาะปลูกและการผลิตปาล์มน้ํามัน”
ในการจัดอบรมเรื่องการผลิตและการตลาดปาล์มน้ํามันให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

17 มิ.ย.51

ห้องประชุมอภิชัย โรงพยาบาลระโนด อําเภอ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม อ.ระโนด จ.สงขลา
ระโนด จังหวัดสงขลา
จํานวน 80 คน

4

เป็นวิทยากรให้กับจังหวัดพัทลุง บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน ข้อคํานึง
ในการสร้างสวนปาล์มน้ํามัน พันธุป์ าล์มน้ํามัน การจัดการสวน และการจัดการปุย๋
ในสวนปาล์มน้ํามัน ในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน
และหลักสูตร การปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
ในการผลิตปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรเป้าหมาย

24 มิ.ย.51

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง

เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
จํานวน 350 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

5

เป็นวิทยากรให้กับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ในการจัดอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม หลักสูตร การใช้ปยุ๋ สําหรับปาล์มน้ํามัน โดย
บรรยายในหัวข้อ การใช้ปยุ๋ ในสวนปาล์มน้ํามันภาควิชาการ ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน้ํามันและบุคคลทั่วไปจํานวน 4 รุน่ รุน่ ละ 80 คน รวม 320 คน แต่เข้าร่วม
ทัง้ หมด 507 คน

22-25 ก.ค.51

6

เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในการจัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุน่ ใหม่ เรื่อง ประสิทธิภาพการเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกปาล์มน้ํามัน โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมพืน้ ที่การ
ปลูกปาล์มน้ํามันและการเก็บเกี่ยว"

28 ก.ค.51

7

เป็นวิทยากรให้กับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ได้ดําเนินโครงการ “โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี”่ ในการจัดอบรม
ให้กับเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ซึ่งได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
นําร่อง 8 โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ รวม 175 คน

8

เป็นวิทยากรให้กับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมผูน้ ําองค์กรในธุรกิจปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อจัดทํา
ข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในระดับ
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการบริหาร
จัดการสวนปาล์มน้ํามันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”

25-28 ส.ค.51

17 ก.ย.51

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
จํานวน 507 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกรในโครงการ
จํานวน 30 คน

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนนําร่อง
8 โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่
จํานวน 175 คน

โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ผูร้ ว่ มโครงการของสํานักงานการค้าภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 50 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2551.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2552.........
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

1

เป็นวิทยากรให้กับชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง บรรยาย เรื่อง “การจัดการสวน
ปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้ประสบความสําเร็จ” ในการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การ
จัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้ประสบความสําเร็จด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ”

14 ธ.ค.51

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง
จํานวน 500 คน

2

เป็นวิทยากรให้กับชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต ในการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต

19 ธ.ค.51

สวนปาล์มน้ํามัน นายอักษร น้อยสว่าง เลขที่
24 หมูท่ ี่ 5 ต.บึงชําอ้อ
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ชมรมผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ รังสิต
จํานวน 50 คน

3

จัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มจังหวัดพัทลุง โดยได้ประสานงาน
ร่วมมือกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง เพื่อจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันให้สามารถผลิตปาล์มน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ม.ค.52

โรงเรียนมัธยมตะโหมด อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง

ชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง
จํานวน 66 คน

4

วิทยากรให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดนราธิวาส
จัดโดย สํานักงาน สหกรณ์ผปู้ ลูกปาล์มน้ํามันนราธิวาส จํากัด

19 ม.ค.52

ห้องประชุมของสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัด
นราธิวาส

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มจังหวัดนราธิวาส
จํานวน 35 คน

5

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ การจัดการปุย๋ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน” ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) รุน่ ที่ 1 จํานวน 615 คน

17 ก.พ.52

โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกรในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน ปี 2552
จํานวน 615 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

6

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ครัง้ ที่ 3

2-6 มี.ค.52

โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด
ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่ มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน้ํามันของบริษัทวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
จํานวน 450 คน

7

วิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน" รุน่ ที่ 1
ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

10-11 มี.ค.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 40 คน

8

วิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน" รุน่ ที่ 2
ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

17-18 มี.ค.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 40 คน

9

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ให้กับจังหวัดสตูล ในโครงการ
ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนปาล์มอายุเกิน 20 ปี โครงการพัฒนาจังหวัด
สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ห้องประชุมที่วา่ การอําเภอมะนัง
จ.สตูล

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มจังหวัดสตูล
จํานวน 160 คน

24 มี.ค.52

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี....กันยายน 2552.......
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

1

วิทยากรหลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ํามัน"

2

วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการปุย๋ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน” ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมเกษตรกรตามโครงการ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552

3

วัน เดือน ปี
28-29 เม.ย.52

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 60 คน

21 พ.ค.52

โรงแรมสยามธานี อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกรในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 662 คน

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน” ให้กับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรมสนทนาเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร เรื่อง
“โอกาสและความอยูร่ อดของธุรกิจปาล์มน้ํามัน” ในโครงการ ”เกษตรก้าวหน้า”

19 มิ.ย.52

โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป, เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
จํานวน 60 คน

4

วิทยากรเสวนาด้านปาล์มน้ํามัน ในงาน " งานวันไร่นาและวันขยายผลองค์ความรู้
เกษตรกรรุน่ ใหม่ประจําปี 2552 " จัดโดย จังหวัดตรัง ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง

23 มิ.ย.52

บริเวณหอประชุมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง ต.นาท่ามเหนือ
อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป, เจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง
จํานวน 200 คน

5

วิทยากรอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การสร้างสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน" ให้กับจังหวัดพัทลุงในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552

24 มิ.ย.52

ศาลาประชาคมอําเภอป่าบอน
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ํามัน ปี 2552 จังหวัดพัทลุง
จํานวน 100 คน

6

วิทยากรเรื่อง "ปาล์มน้ํามันเป็นพืชทองของเกษตรกรชายแดนใต้ จริงหรือ"
ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงาน
ปาล์มน้ํามันสัญจรภาคใต้

13 ก.ค.52

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป, เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 200 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

7

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อการผลิตปาล์มน้ํามัน
แบบยั่งยืน" ให้กับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ในงาน "มหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ํามันและยางพาราแฟร์" จํานวน 4 รุน่ ๆละ 120 คน

8

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

14-17 ก.ค.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) จ.กระบี่

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป
จํานวน 480 คน

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้ปยุ๋ ในสวนปาล์มน้ํามัน"
ให้กับจังหวัดสงขลาในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน ปี 2552

24 ก.ค.52

ศาลาประชาคมอําเภอระโนด จ.สงขลา

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน ปี 2552 จังหวัดสงขลา จํานวน 125 คน

9

วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร "การปลูกปาล์มน้ํามัน" ให้แก่เยาวชน
ในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ ๆละ 100 คน จัดโดย ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการ
เกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

28-31 ก.ค.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

นักเรียนระดับ ม.5 และ ม.6 ของโรงเรียนในจังหวัด
กระบี่
จํานวน 200 คน

10

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใช้ปยุ๋ ในสวนปาล์มน้ํามัน"
ให้กับจังหวัดสงขลาในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน ปี 2552

29 ก.ค.52

สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จํากัด
จ.สงขลา

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน ปี 2552 จังหวัดสงขลา
จํานวน 100 คน

11

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลผลิตปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง” ให้แก่สมาคม
ชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง ในงานวันประชุมทางวิชาการปาล์มน้ํามัน

23 ส.ค.52

ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาปาร์ค
จ.ตรัง

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป
จํานวน 350 คน

12

วิทยากรอภิปรายพิเศษให้กับสถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ํามันของไทย
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ในงาน “สืบสานตํานานเกษตร หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร”

4 ก.ย.52

สถานีวจิ ัยสิทธิพรกฤดากร ต.ทรายทอง
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี ันธ์

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป, เจ้าหน้าที่สถานีวจิ ัย
สิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวน 70 คน

13

วิทยากรบรรยายวิชาการและการฝึกปฏิบัตกิ ารปลูกปาล์มน้ํามัน
ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

28-29 ก.ย.52

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดชลบุรี (พันธุพ์ ชื เพาะเลีย้ ง)
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
จํานวน 55 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2552.....ถึงเดือน/ปี......มีนาคม 2553........
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

1

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ครัง้ ที่ 4

2-6 มี.ค.53

โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด
อ.ทุง่ คา จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่ มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ํามันของบริษัทวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
จํานวน 500 คน

2

วิทยากร หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

23-24 มี.ค.53

โรงแรมกระบี่เมอรีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา
รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดสงขลา
จํานวน 150 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…เมษายน 2553..ถึงเดือน/ปี..กันยายน 2553.....
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

1

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

25-30 เม.ย.53

จังหวัดชลบุรี

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 63 คน

2

วิทยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรมือใหม่ ให้กับ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

18-21 พ.ค.53

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด
กระบี่

เกษตรกรก้าวหน้าในเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ผูส้ นใจ
ทั่วไปในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั่ อันดามัน รวมถึงเยาวชนคลื่นลูก
ใหม่ปาล์มน้ํามัน
จํานวน 400 คน

3

วิทยากรลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันอย่างยั่งยืน ให้กับ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

1-11 มิ.ย.53

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด
กระบี่

เกษตรกรก้าวหน้าในเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ผูส้ นใจ
ทั่วไปในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั่ อันดามัน รวมถึงเยาวชนคลื่นลูก
ใหม่ปาล์มน้ํามัน
จํานวน 800 คน

4

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

3-5 มิ.ย.53

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 70 คน

5

วิทยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเยาวชนคลื่นลูกใหม่ปาล์มน้ํามัน ให้กับ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

22-27 มิ.ย.53

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด
กระบี่

เยาวชนคลื่นลูกใหม่ปาล์มน้ํามัน จังหวัดกระบี่
จํานวน 300 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

6

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนต่อ
ผูป้ ระกอบการ ให้กับ คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง

23 มิ.ย.53

กลุม่ บ้านไสต้นวา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เกษตรกรและผูส้ นใจทั่วไป
จํานวน 27 คน

7

วิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการสวนปาล์มและการจัดการปุย๋ ในสวนปาล์มน้ํามัน ให้กับ มูลนิธิ
ศุภนิมติ แห่งประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ADP สระเพลง) ในงานเกษตรภาคใต้ ครัง้ ที่
18

21 ส.ค.53

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานทักษะการ
บริหารงานผูน้ ํากลุม่ อาชีพและเกษตรกรของมูลนิธิ
ศุภนิมติ แห่งประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(ADP สระเพลง) จํานวน 45 คน

8

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

25-27 ส.ค.53

จังหวัดตราด

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 35 คน

9

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

2-4 ก.ย.53

จังหวัดสระแก้ว

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 53 คน

10

วิทยากรเพื่อจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร หลักสูตร วิทยากรปาล์มน้ํามัน ให้กับสํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

13-17 ก.ย.53

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)

เจ้าหน้าที่ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
จํานวน 60 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี…ตุลาคม 2553..ถึงเดือน/ปี..มีนาคม 2554..
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

1

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

6-8 ต.ค.53

2

วิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อ ปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

3

วิทยากรถ่ายทอดความรูเ้ รื่องปาล์มน้ํามัน ในงาน “น้ําพระราชหฤทัยปกเกล้าชาวกระบี่ :
มหกรรมปาล์มน้ํามัน 2553” ให้กับจังหวัดกระบี่

4

วิทยากรบรรยายวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัตกิ ารปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน ในหลักสูตร
“วิทยากรปาล์มน้ํามัน” ให้กับสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

5

วิทยากร เรื่อง การปลูกปาล์ม การผลิตปาล์มน้ํามัน ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 70 คน

22-26 พ.ย.53

จังหวัดตราดและสระแก้ว

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 68 คน

3-7 ธ.ค.53

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน
จํานวน 2,000 คน

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
จํานวน 60 คน

สถานีวจิ ัยคลองหอยโข่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
จํานวน 20 คน

23-24 ธ.ค.53

7 ก.พ.54

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
13-18 ก.พ.54

สถานที่

6

วิทยากรอบรมเกษตรกร เรื่อง การเก็บตัวอย่างใบปาล์มเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร ให้กับโครงการ
ส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

7

วิทยากรบรรยายในการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
น้ํามัน ปี 2553 จํานวน 2 หลักสูตร คือ “การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ํามัน และ
การปฏิบัตดิ ูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน” ให้กับจังหวัดพัทลุง

23 ก.พ. 54

ศาลาประชาคมอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
จํานวน 70 คน

8

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ครัง้ ที่ 5

1-5 มี.ค.54

โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด
ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่ มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ํามันของบริษัทวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
จํานวน 400 คน

9

วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมเกษตรกร ปีงบประมาณ 2554 หลักสูตร การผลิตปาล์ม
น้ํามันแบบครบวงจร ให้กับ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
(พืชสวน)

8-10 มี.ค.54

ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกระบี่
(พืชสวน)

เกษตรกรในเขตจังหวัดกระบี่
จํานวน 380 คน

10

วิทยากรฝึกอบรมโครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจสืบทอดสวนปาล์มน้ํามันของผูร้ ับช่วงต่อลูกค้า
ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี"่ หลักสูตร "การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร" ให้กับสํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดกระบี่

โรงแรมกระบี่มารีไทม์ ปาร์คแอนด์สปา
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่
จํานวน 50 คน

14 มี.ค.54

บริษัทยูนวิ านิช และบริษัทสหอุตสาหกรรม
ปาล์ม
จังหวัดกระบี่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 130 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

1

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการส่งเสริมการ
ผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

25-29 เม.ย.54

2

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การผลิตปุย๋ ชีวภาพคุณภาพสูงจากเศษวัสดุโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากการเกษตร ในการสัมมนาโครงการส่งเสริมการนําเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ผลิตปุย๋ ชีวภาพ ให้กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

3

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

สหกรณ์นคิ มอ่าวลึก ตําบลคลองยา
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 48 คน

11 พ.ค.54

ห้องศรีวชิ ัย โรงแรมวังใต้
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุม่ เกษตรกร ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 130 คน

เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ Palm Oil Plantation Possibility in Lao PDR และ Palm Oil for
Biofuel ให้กับ Department of Electricity of the Ministry of Energy and Mines of LAO PDR
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงาน workshop เรื่อง Public Awareness on Biofuels
feedstock and Options

27 พ.ค.54

โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันท์
ประเทศลาว

ข้าราชการด้านการเกษตรและป่าไม้ทุกแขวง
ของ สปป ลาว
จํานวน 85 คน

4

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามันหลังจากเกิดอุทกภัย ให้กับ
โครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

6-10 มิ.ย.54

จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 58 คน

5

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋ สําหรับ
ปาล์มน้ํามันให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

25-28 มิ.ย.54

อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 48 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

6

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋ สําหรับ
ปาล์มน้ํามันให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

7

เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเกษตรในโครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพปลูกปาล์มน้ํามัน ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน

8

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้สารเคมีในสวนปาล์มน้ํามัน ให้กับโครงการ
ส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

9

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกรแกนนํากลุม่ ปรับปรุง คุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบล
ของจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันและขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองปาล์ม
น้ํามันคุณภาพ ในโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเชิงคุณภาพเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี

10

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปาล์มน้ํามัน ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน

วัน เดือน ปี

สถานที่

30 มิ.ย.-2 ก.ค.54 อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

22 ก.ค.54

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 65 คน

หอประชุมโรงเรียนพนางตุง
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เกษตรในโครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพปลูกปาล์มน้ํามัน ของ
สํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง
จํานวน 140 คน

โรงเรียนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร
จังหวัดกระบี่

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 35 คน

26 ก.ค.54

ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่

เกษตรกรแกนนํากลุม่ ปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ํามัน
ของจังหวัดกระบี่
จํานวน 450 คน

1 ส.ค.54

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ของตําบลควนขนุน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จํานวน 40 คน

20-22 ก.ค.54

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)

ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

11

เป็นวิทยากร เรื่อง การปฏิบัตทิ ี่ดสี ําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน ให้กับสํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ในงานสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อนําไป
ปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มคี วามสมบูรณ์และนําไปใช้ปฏิบัติได้

3 ส.ค.54

ห้องประชุมริมน้ํา โรงแรมวังใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ที่
เข้าร่วมการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพื่อนําไปปรับปรุงร่างมาตรฐาน
สินค้าเกษตรให้มคี วามสมบูรณ์และนําไปใช้ปฏิบัติได้
จํานวน 35 คน

12

เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ประสบความ สําเร็จ ให้กับจังหวัดตรัง ในการจัด
อบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถนําองค์ความรูท้ ี่ได้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพืน้ ที่

5 ส.ค.54

ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ํามัน ในโครงการส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี 2554 จังหวัดตรัง
จํานวน 500 คน

13

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ให้กับสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ใน
การจัดประชุมชีแ้ จงโครงการและพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดพังงา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554

30 ส.ค.54

โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
จํานวน 65 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่

ลักษณะการเผยแพร่
(จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพิเศษ,ฯลฯ)

1

เป็นวิทยากรและร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รูปแบบที่เหมาะสม
ในการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ ระบบ” เพื่อประมวลข้อคิดเห็น
จากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาเพื่อนําไปสูก่ ารประเมินผลดี/ ผลเสีย ผลกระทบกับผูท้ ี่มี
ส่วนได้สว่ นเสีย ในพืน้ ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ในโครงการ
“การศึกษาการนํามาตรฐานทะลายปาล์มน้ํามันไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ”

2

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร
สําหรับปาล์มน้ํามัน

3

เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ ที ดแทนสวน
เก่าเพื่อรองรับผล กระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2555

4

จัดอบรมร่วมกับกลุม่ บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ครัง้ ที่ 6

5

เป็นวิทยากรบรรยายในลักษณะอภิปรายคณะ ในงานประชุมสัมมนาการจัดการสวนปาล์มน้ํามัน
จังหวัดตรัง เพื่อมุง่ เน้นให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ในการ
บริหารจัดการสวนปาล์มน้ํามันโดยใช้หลัก 3 ดี (พันธุด์ ี บริหารจัดการสวนดี และการจัดการ
ผลผลิตดี) ได้อย่างถูกต้อง

เรื่อง

การอ่านค่าวิเคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราค่าใช้ปยุ๋

วัน เดือน ปี
4-6 ต.ค.54

สถานที่

ประเภทผูเ้ ข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ
(เช่น เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่

เจ้าหน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
จํานวน 30 คน

19-23 ธ.ค.54

อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน
จํานวน 50 คน

20-21 ก.พ.55

ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

เกษตรกรเป้าหมายจากอําเภอต่างๆ
จํานวน 500 คน

28 ก.พ.-3 มี.ค.55 โรงงานวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
และโรงงานวิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด
ต.ทุง่ คา อ.เมือง จ.ชุมพร
28 มี.ค.55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกรที่รว่ มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
น้ํามันของบริษัทวิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
จํานวน 400 คน

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง
จํานวน 600 คน

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้ามี)(ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 1 ระหว่างเดือน/ปี...ตุลาคม 2550.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2551.......
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

เรื่อง

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรค และ อนาคตปาล์มน้ํามันของไทย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายพืน้ ที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน การพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน จัดโดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)

สถานที่

1-3 พฤศจิกายน 2550 ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0438
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550,
ที่ สว(สนช)(กมธ1) 0009/3229
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550

รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 2 ระหว่างเดือน/ปี....เมษายน 2551...ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2551.......
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

เรื่อง

1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการด้านปาล์มน้ํามัน เรื่อง การเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันใน
ปาล์มน้ํามันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แปลงปลูก

2

รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์

เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนา Thailand Research Expo.2008
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)
16 สิงหาคม 2551

สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วัทยาเขตพัทลุง

ปาล์มน้ํามันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12-16 กันยายน 2551 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้ามี)(ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 3 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2552........
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

เรื่อง

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)

สถานที่

หมายเหตุ

1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ร่วมพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นในการประชุมสัมมนาร่างการจัดชัน้ คุณภาพและ การศึกษาดัชนีชวี้ ัดคุณลักษณะสําคัญที่ใช้เป็น
การกําหนดมาตรฐานของปาล์มน้ํามัน จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์ในการบ่งชีค้ ุณภาพ การแบ่งชัน้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์วจิ ัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
คุณภาพและการกําหนดรหัสขนาดของปาล์ม
น้ํามัน

1 มิถุนายน 2552

ห้องประชุม1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือที่ ศธ. 0521.1.15/237
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

2

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปาล์มน้ํามัน ปาล์มน้ํามัน
จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

3 สิงหาคม 2552

ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว 551
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

3

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง ทิศทางการพัฒนาด้านการแปรรูปปาล์มน้ํามัน ทิศทางการพัฒนาด้านการแปรรูปปาล์มน้ํามัน 24-25 กันยายน 2552 โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา ตามที่ หนังสือที่ วช 0005/ว 6201 ลง
เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ํามันของประเทศไทย จัดโดย
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
วันที่ 31 สิงหาคม 2552
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้ามี)(ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี...เมษายน 2553......ถึงเดือน/ปี.....กันยายน 2553.........
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
1

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อ เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้
ของไทย ครัง้ ที่ 4 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมภาคใต้

เรื่อง
เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ของไทย

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)
16 กันยายน 2553

สถานที่
ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
ตามหนังสือที่
สอท.สภต. 014.1/2553
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 4 ระหว่างเดือน/ปี....ตุลาคม 2553.....ถึงเดือน/ปี.....มีนาคม 2554........
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

เรื่อง

1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมวางแผนแนวทาง การพัฒนากลุม่
เกษตรกรนําร่อง จัดโดยโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน

2

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัตทิ ี่ การปฏิบัตทิ ี่ดสี ําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน
ดีสําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน จัดโดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

3

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารกลุม่ เกษตรกร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน (Internal Control System – ICS) เพื่อช่วยให้กลุม่ เกษตรกรมี (Internal Control System – ICS)
ความเข้มแข็ง สามารถดูแล จัดการกลุม่ ด้วยตนเองได้ โดยใช้ระบบการ
ควบคุมภายใน จัดโดย โครงการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อ
พลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนากลุม่ เกษตรกรนําร่อง

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)

สถานที่

26-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท กระบี่

18 มกราคม 2554

โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

8-11 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุมปะการัง
โรงแรมร้อยเกาะ อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ
ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว21
ลงวันที่ 10 มกราคม 2554

ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038
ลงวันที่ 20 มกราคม 2553
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9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้ามี)(ครั้ง)
รายงาน 6 เดือนแรก ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดือน/ปี...กันยายน 2554.......
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)

เรื่อง

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)

สถานที่

5-7 พฤษภาคม 2554 ประเทศมาเลเซีย

หมายเหตุ

1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เดินทางไปดูงานวิจัย เรื่อง การให้ปยุ๋ ปาล์มทางลําต้น ณ ประเทศมาเลเซีย การให้ปยุ๋ ปาล์มทางลําต้น
จัดโดย บริษัท Malaysian Agro Products Berhed

ตามหนังสือของ บริษัท Malaysian
Agro Products Berhed
ลงวันที่ 11 เมษายน 2554

2

นายประกิจ ทองคํา

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน ปี
2555-2559 กรมวิชาการเกษตร จัดโดยกรมวิชาการเกษตร

การจัดทํายุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน
ปี 2555-2559 กรมวิชาการเกษตร

4 กรกฎาคม 2554

ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วจิ ัย
ปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือที่ กษ 0905/ว 280
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554

3

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

เข้าร่วมการสัมมนา ในงานสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้า
เกษตร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อนําไปปรับปรุงร่างมาตรฐานฯให้มี
ความสมบูรณ์ และนําไปใช้ปฏิบัติได้ จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

การปฏิบัตทิ ี่ดสี ําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน

3 สิงหาคม 2554

ห้องประชุมริมน้ํา โรงแรมวังใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว 527
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

รายงาน 6 เดือนหลัง ปีที่ 5 ระหว่างเดือน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดือน/ปี...มีนาคม 2555.......
ลําดับที่ ชื่อผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
1

นายธีระพงศ์ จันทรนิยม

ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม , สัมมนา)
เข้าร่วมการศึกษาดูงานการปลูกปาล์มน้ํามันในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มผี ลต่อการให้ผลผลิตปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกร เนื่องจากพืน้ ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ ที่ปลูกใหม่ ยังไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจการปลูกปาล์มน้ํามันเหมือนทางภาคใต้
จัดโดยบริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามันปาล์ม จํากัด จังหวัดชลบุรี

เรื่อง
การปลูกปาล์มน้ํามันในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ระยะเวลา
(เริ่มต้น-สิน้ สุด)

สถานที่

19-23 มีนาคม 2555 กําแพงเพชร น่าน เชียงราย เชียงใหม่

หมายเหตุ
ตามหนังสือบริษัทสุขสมบูรณ์น้ํามัน
ปาล์ม จํากัด
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555
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10. ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข ( เช่น กรณีที่ KPI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- จากผลการดําเนินงาน ตัง้ แต่ปที ี่ 1 - ปีที่ 5 (เมษายน 2550-มีนาคม 2555) มีเพียง 1 ตัวชีว้ ัดที่ต่ํากว่า
เกณฑ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดของปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ดังนี้
ตัวชีว้ ัดที่ต่ํากว่าเกณฑ์
ตัวชีว้ ัดที่ 7.5 การผลิตกล้าปาล์ม
น้ํามันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ปัญหา อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ยังไม่สามารถดําเนินการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ํามัน
ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากจํานวนต้นกล้าที่ผลิต
ได้จากการทดลองยังมีปริมาณน้อย อาจจะต้อง
ดําเนินการทดลองอีกสักระยะเพื่อให้มจี ํานวนต้น
กล้าเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มระยะเวลาในการทดลอง ซึ่ง
คาดว่าปลายปี 2555 น่าจะมี
จํานวนพันธุ์ปาล์มมากเพียงพอ

11. การประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายวิจัย (กรณีเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์)
- ตามเอกสารแนบในภาคผนวก (ตารางประเมินผลการดําเนินงานระยะที่ 1)
12. คํารับรอง
- ขอรับรองว่าผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี้ เป็นผลงานของสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน และ
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาที่รายงานจริง

169
13. ลายมือชื่อ ผู้อํานวยการสถานวิจัย และบุคลากรทุกคนในสถานวิจัย

(ลงชื่อ)......................................................
(รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์)
ผูอ้ ํานวยการสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน
(............/............./.............)

(ลงชื่อ)......................................................
(นายธีระพงศ์ จันทรนิยม)
(............/............./.............)

(ลงชื่อ)......................................................
(นายประกิจ ทองคํา)
(............/............./.............)

(ลงชื่อ)......................................................
(น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์)
(............/............./.............)
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14. คํารับรองและความเห็นของหัวหน้าภาควิชาและคณบดีต้นสังกัด
(กรณีได้รับการสนับสนุนจากหลายคณะ/หน่วยงาน ขอให้สถานวิจัยจัดส่งรายงานผลการดําเนินการไปยัง
ทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย)
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

(ลงชื่อ)......................................................
(รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
วันที.่ ........./.........../.................

