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บทน ํา 
 

รายงานฉบับนี้ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย -
สงขลานครินทร์ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2550 ถงึ มนีาคม 2555 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งในด้าน
การดําเนนิงานตามดัชนชีี้วัด และดา้นงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขการดําเนินงาน 
กรณทีี่ผลการดําเนนิงานไมเ่ป็นไปตามดัชนชีี้วัดที่สถานวจัิยฯไดว้างไว ้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II 

สา ร บัญ 
 หนา้ 
1. ชื่อสถานวิจัย 1 
2. คณะ/หนว่ยงานที่สนับสนุนสถานวจัิย 1 
3. ชื่อผูอ้ํานวยการสถานวจัิย ภาควชิา/คณะ/หนว่ยงาน 1 
4. ชือ่บุคลากรในสถานวจัิย  1 
5. วัตถุประสงค์ 3 
6. ทศิทางการวิจัย ในชว่ง 5 ปี (ทศิทางการวิจัยหลัก) 3 
7. แผนการดําเนินงานของสถานวจัิยในปงีบประมาณตอ่ไป 3 
8. งบประมาณ 4 

8.1 รายรับ 4 
8.2 สําเนาสมุดบัญชี 5 
8.3 รายการใชจ้่าย 15 

9. Output ของเครอืข่ายวจัิย 29 
9.1 Output ตาม KPI ที ่Commit และรายละเอยีดของผลงาน 29 
9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการและรายละเอยีดของผลงาน 30 

10. ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ข 168 
11. การประเมนิผลการดําเนนิงานของเครือขา่ยวจัิย (กรณเีป็นรายงานฉบับสมบูรณ)์ 168 
12. คํารับรอง 168 
13. ลายมอืชื่อ ผู้อํานวยการสถานวจัิย  และบุคลากรทุกคนในสถานวจัิย 169 
14. คํารับรองและความเห็นของหัวหนา้ภาควิชาและคณบดตีน้สังกัด   170 
  

 ภาคผนวก   
ตารางประเมินผลการดําเนินงานระยะที่ 1 
หลักฐานประกอบ :  ผลงานตพีมิพ ์รางวัลที่ไดร้ับ หนังสอืปาลม์น้ํามันที่จัดทํา  

และการ Link กับ Website อื่นๆ 
 

171 

 
--------------------
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                                                                                                                              RC/r e po r t.4  
 

ร า ยงา น ผลก า ร ดาํ เ นนิก า ร 
� รายงาน 6  เดอืนแรก  ปทีี่ .......ระหวา่งเดอืน/ป.ี..................................ถงึเดอืน/ป.ี..............................                                  
� รายงาน 12 เดอืน       ปทีี่ .......ระหวา่งเดอืน/ป.ี..................................ถงึเดอืน/ป.ี..............................                                  
���� รา ย งา น ฉบ ับสมบ ูรณ ์(5  ป )ี    ระ หว ่าง เ ดอื น /ป .ี .. . เมษ า ย น  25 5 0. . .ถ งึ เ ดอื น /ป .ี. มนี า ค ม 2 5 55 . . .. .                         

(  เ ริ่มรับทุน ใน ปงี บ ป ระ มาณ. . . . .2 5 5 0.. . . .. .  ) 
 

1. ชื่อ ส ถาน วจัิย  
ภาษาไทย      :    สถานวจัิยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน 
ภาษาอังกฤษ  :   Oil Palm Agronomical Research Center 
 

2 . คณะ /ห น่วย ง าน ทีส่ นับ ส นุ นส ถ านว ิ จัย  
2 .1 ค ณะ /หน่วย งา นหล ัก    

�   คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

2 .2  คณะ /ห น่วย ง าน ร่วม ( ระบุทุกคณะ/หนว่ยงาน )  
� ไมม่ ี

 

3. ชื่อ ผ ู้อ ํานวย ก ารส ถ า นวจัิ ย    ภ าควชิา/ คณะ /ห น่วย ง าน   
รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์   
ภาควชิาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 

 
4 . ชื่อ บ ุคล าก รใ นส ถ านว ิ จัย   ( โปรดระบุใหค้รบทุกคน )   

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตําแหนง่ทางวชิาการ,

ดร.ถา้ม)ี 

ภาควชิา/คณะ 
ภาระงานในเครือขา่ยวจัิยนี้ 

(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ภาระงานในเครือข่ายวิจัย
อ่ืนๆโดยระบุชื่อเครือข่าย

และภาระ งาน ( ชั่ ว โม ง /
สัปดาห์)ระบุทุกเครือข่าย  

กรณีไม่สังกัดเครือข่ายอ่ืน
ใหร้ะบุวา่“ไมม่”ี 

1 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์    
 

ภาควชิาพชืศาสตร์   
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ  

บรหิารจัดการ รวมท้ังทํา
งานวจัิยและบริการวชิาการ
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์อง

สถานวจัิยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน   
(15 ชั่วโมง/ สัปดาห)์ 
 

ไมม่ี 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุตําแหนง่ทางวชิาการ,
ดร.ถา้ม)ี 

ภาควชิา/คณะ 
ภาระงานในเครือขา่ยวจัิยนี้ 

(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

ภาระงานในเครือข่ายวิจัย

อ่ืนๆโดยระบุชื่อเครือข่าย
และภาระ งาน ( ชั่ ว โม ง /
สัปดาห์)ระบุทุกเครือข่าย  

กรณีไม่สังกัดเครือข่ายอ่ืน
ใหร้ะบุวา่“ไมม่”ี 

2 นายธรีะพงศ์ จันทรนยิม ศูนยว์จัิยและพัฒนา 
การผลติปาลม์น้ํามัน  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

วจัิยและบรกิารวชิาการ 
ตลอดจนใหก้ารสนับสนุน 
การเรยีนการสอนท้ังในระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑติศึกษา 
(35 ชัว่โมง/ สัปดาห)์ 

ไมม่ี 

3 นายประกจิ ทองคํา ศูนยว์จัิยและพัฒนา 
การผลติปาลม์น้ํามัน  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

วจัิยและบรกิารวชิาการ 
ตลอดจนใหก้ารสนับสนุน 
การเรยีนการสอนท้ังในระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑติศึกษา 
(35 ชั่วโมง/ สัปดาห)์ 

ไมม่ี 

4 นางสาวปราณี สุวรรณรัตน์ ศูนยว์จัิยและพัฒนา 
การผลติปาลม์น้ํามัน  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

งานธุรการ, วเิคราะหข์้อมูลวจัิย,
จัดทําเอกสารเผยแพร,่ ประสาน

งานวจัิยและบริการวิชาการ,
จัดทํารายงาน, จัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซต์   

(20 ชั่วโมง/ สัปดาห)์ 

ไมม่ี 

 
ทมี นัก วจัิย ขอ งส ถา นว ิ จัย   

1) รศ.ดร.ธรีะ   เอกสมทราเมษฐ ์ ภาควชิาพืชศาสตร์  
2) ผศ.ดร.ประวติร  โสภโณดร ภาควชิาพืชศาสตร์  
3) รศ.ดร.สมปอง  เตชะโต ภาควชิาพืชศาสตร์  
4) รศ.ดร.จรัสศรี   นวลศรี ภาควชิาพืชศาสตร์ 
5) รศ.ดร.บัญชา สมบูรณส์ุข ภาควชิาพัฒนาการเกษตร 
6) รศ.ดร.อัจฉรา   เพ็งหนู ภาควชิาธรณศีาสตร์   
7) รศ.ดร.วสันณ์   เพชรรัตน์ ภาควชิาการจัดการศัตรูพืช  
8) ผศ.เสมอใจ ชื่นจติต์ ภาควชิาการจัดการศัตรูพืช  
9) รศ.ดร.อรัญ  งามผอ่งใส ภาควชิาการจัดการศัตรูพืช 
10) ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์ ภาควชิาสัตวศาสตร์  
11) รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผอ่งใส ภาควชิาสัตวศาสตร์  
12) รศ.ดร.วุฒพิร พรหมขุนทอง ภาควชิาวารชิศาสตร์  
13) อาจารยส์ริริัตน์  เกยีรตปิฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร์ 
14) รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา ภาควชิาพัฒนาการเกษตร 
15) นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม ศูนยว์จัิยและพัฒนาการผลิตปาลม์น้ํามัน 
16) นายประกจิ ทองคํา ศูนยว์จัิยและพัฒนาการผลิตปาลม์น้ํามัน 
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5. ว ัต ถุป ระ ส งค์  
1) ดําเนนิการวิจัยใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้นด้านพัฒนาพันธุ ์ขยายพันธุ ์และด้านเขตกรรมของการผลิต

ปาลม์น้ํามันตลอดจนการใช้ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติปาล์มน้ํามันอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และสร้างนักวจัิยด้านการผลติและการใชป้ระโยชนข์องผลพลอยไดจ้ากการผลิตปาลม์น้ํามันเพื่อ
การเกษตรอยา่งต่อเนื่อง 

2) ประสานงานวิจัยและใหค้วามรว่มมอืการวจัิยด้านปาลม์น้ํามันกับหนว่ยงานวิจัยอื่นๆ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน 

3) เผยแพรผ่ลงานวจัิย และบริการวชิาการด้านปาล์มน้ํามันกับหนว่ยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
หนว่ยงานเอกชน เกษตรกรชาวสวนปาลม์ และเกษตรกรผูส้นใจทั่วไปอยา่งต่อเนื่อง 

4) สนับสนุนการเรยีนการสอนดา้นปาลม์น้ํามันในระดับปริญญาตรแีละบัณฑติศกึษา ทัง้ในและนอก 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 
6. ทศิท างก ารว ิ จัย   ในช่ว ง  5  ป  ี  ( ทศิท างก ารว ิ จัย ห ล ัก  )  :   มทีศิทางการวจัิย 4 กลุม่ ดังนี้ 

� กลุม่วจัิยที่ 1  ด้านการจัดการสวน   
� กลุม่วจัิยที่ 2  ดา้นการปรับปรุงพันธุ/์ ขยายพันธุ์   
� กลุม่วจัิยที่ 3  ด้านการรวมกลุม่ของเกษตรกร/ สหกรณ ์  
� กลุม่วจัิยที่ 4  ด้านการใชป้ระโยชนจ์ากน้ํามันปาล์มและผลพลอยไดจ้ากการผลติปาลม์น้ํามันเพื่อ

การเกษตร 

 
7 . แผ นก ารด ํ าเ นิ นง าน ขอ งส ถา นวจัิย ใ นป งีบ ป ระ ม าณ ต ่อ ไป (กรณมีกีารเปลี่ยนแปลงจากโครงการ 

ที่ไดร้ับอนุมัต)ิ  
� ดําเนนิการตามแผนที่ไดน้ําเสนอไวใ้นครัง้แรก ตอนเสนอโครงการจัดตัง้สถานวจัิยพชืกรรม- 
     ปาลม์น้ํามัน 
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8 . งบ ป ระ ม าณ  
8.1  รายรับ รวมทัง้สิ้น........2,500,000.......บาท   

ปที ี ่ ง ว ดท ี ่ มห า วทิ ยา ล ัย รับว ันท ี ่ ว ทิ ยาเ ขต* รับว ันท ี ่
คณ ะ/

ห น ่วยงา น 
รับว ันท ี ่

รว มรับ
ท ั้งส ิน้ 

1 
1 250,000 22 ม.ิย. 50 

  
250,000 3 พ.ค. 50 

1,000,000 
2 250,000 28 ม.ค. 51 

  
250,000 7 ม.ค. 51 

2 
1 250,000 24 ก.ค. 52 

  
250,000 27 ก.ค. 52 

1,000,000 
2 250,000 24 ก.ย. 53 

  
250,000 27 ก.ย. 53 

3 
1 250,000 11 ส.ค. 54 

  
250,000 24 ส.ค. 54 

500,000 
       

4          

       

5         

       

รว ม 1 ,2 50 , 00 0 
   

1 ,2 50 , 00 0 
 

2 ,5 0 0, 00 0 

    *กรณเีป็นเครือขา่ยในวทิยาเขตปัตตาน,ีตรัง,สุราษฎร์ธาน,ีภูเก็ต 
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8.2  ขอใหแ้นบสําเนาบัญชีสมุดเงนิฝากมาพรอ้มรายงานดว้ย 
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7

 
 
 



 

 

 

8

 
 



 

 

 

9
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13
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ราย ล ะ เ อ ยี ดดอ ก เ บ ีย้  และ ย อ ดเ งนิคงเ หล อื  
 

���� ดอ ก เ บ ี้ย    
ป ทีี ่ ครั้ง ที่  จํา นวนเ งนิ (บ า ท)  รับ ว ันที่  

1 1 297.52 25 ม.ิย.50 
2 1,565.99 25 ธ.ค.50 

2  3 2,639.92 25 ม.ิย.51 

4 2,396.17 25 ธ.ค.51 

3 5 1,312.10 25 ม.ิย.52 

6 1,420.80 25 ธ.ค.52 

4  7 1,129.30 25 ม.ิย.53 
8 1,242.20 25 ธ.ค.53 

5 9 1,538.37 25 ม.ิย.54 
10 2,666.39 25 ธ.ค.54 

รวม  16,2 08 .7 6  
 

 
� เปดิบัญช ีวันที่ 18 เมษายน 2550  =  500 บาท  
 

���� ย อ ดเ งนิคงเ หล อื ต าม บ ัญ ช ี ณ ว ันที่  30 ม .ีค. 55     
รายรับ (งบประมาณ+ดอกเบี้ย+เปดิบัญช)ี รวมทัง้สิ้น   = 2,516,708.76 บาท 

คา่ใชจ้่ายที่เบกิจา่ยแลว้ รวมทัง้สิ้น    = 2,088,860.50 บาท 

ยอดคงเหลอื    =     427,848.26 บาท 
 

 

���� ส รุป  ย อ ดเ งนิคงเ หล อื หล ังหัก ค่ าใ ช้จ่ าย  
 จากยอดคงเหลอื   = 427,848.26 บาท 

คา่ใชจ้่ายทีค่า้งเบกิในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุนการผลติบัณฑติ*  = 360,000.00 บาท 

ยอดคงเหลอืหลังหักคา่ใชจ้่าย  = 67,848.26 บาท 

 

* หมายเหต ุ รายละเอยีดของคา่ใช้จา่ยที่คา้งเบกิงบประมาณในหมวดที่ 3 ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑติ 
อยูใ่นหนา้ที่ 26 
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8.3  รายการใช้จา่ย  (ผูอ้ํานวยการสถานวิจัยเป็นผูเ้ก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ) 

ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

1  ค ่าจ้าง เจ้า หน ้าที่ ดํา เน นิ ง าน  จําน วน เง นิ  4 77,60 0  328 ,8 8 0   

 ค่าจ้างเหมานายพรเลิศ  เทพบุตร ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลวิจัย
โครงการการศึกษาคุณภาพของชนิดเมล็ดปาล์มท่ีงอก และ

โครงการศึกษาผลกระทบปาล์มในสภาพน้ําท่วมขัง ระหว่างวันท่ี 
26 มถิุนายน - 10 กรกฎาคม 2550 

2,000    

 ค่าจ้างเหมานายพิเชษฐ์ เพชรวงศ์  เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยใน
การจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันให้กับเกษตรกรตําบล
ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในวันท่ี 20-26 กรกฎาคม 

2550 

1,000    

 ค่าจ้างเหมานายสันติศักดิ์  ขาวนวล เพื่อจัดทําขาวางชุด

นิทรรศการปาล์มน้ํามัน จํานวน  5 ชุด ระหว่างวันท่ี 5-9 
กรกฎาคม 2550 

4,500    

 ค่าจ้างเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
2551-มนีาคม 2552 เดอืนละ 4,000 บาท 

36,000    

 ค่าจ้างเหมาน.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ ระหว่างเดือนเมษายน 
2552 - กุมภาพันธ ์2553 เดอืนละ 6,000 บาท 

66,000    

 คา่จา้งเหมานายสันติศักดิ์ ขาวนวล เพื่อปฏิบัติงานในการเตรียม
อุปกรณ์และรับผดิชอบงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสถาน
วิจัยฯท้ังหมด ในงาน “ มหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ํามันและ

ยางพาราแฟร์ ” ระหว่างวันท่ี 14-17 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์
สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบ่ี (พชืสวน) 

4,000    

 ค่าจ้างเหมา น.ส.น้ําอ้อย ศรีประสม เพื่อเตรียมงานและ
รับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสถานวิจัยฯท้ังหมด ใน
งาน มอ.วิชาการ ปี 2552 ระหว่างวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2552 

ณ หอประชุมนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรตฯิ 

1,500    

 ค่าจ้างเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน์ เดือนมีนาคม - มิถุนายน 

2553 เดือนละ 6,000 บาท และกรกฎาคม 2553 - มีนาคม 
2554 เดอืนละ 8,000 บาท 

96,000    

 ค่าจ้างเหมานายสันติศักดิ์ ขาวนวล ในการจัดทําขาวางชุด
นทิรรศการปาลม์น้ํามัน ระหวา่งวันท่ี 10-19 พฤษภาคม 2553 

6,000    

 ค่าจ้างเหมานางสาวอุไรวรรณ ละอองศรี ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ระหวา่งวันท่ี 10-13 พฤษภาคม 2553 

600    

 คา่จา้งเหมา น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน ์เดอืน เมษายน -
กรกฎาคม 2554 เดอืนละ 8,000 บาท และ สงิหาคม 2554-
มนีาคม 2555 เดอืนละ 8,660 บาท 

101,280    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 
ค ่าจ้าง เจ้า หน ้าที่ ดํา เน นิ ง าน  (ต ่ อ)  จําน วน เง นิ  

  
 

 ค่าจ้างเหมา นายธีรภาพ แก้วประดับ เพื่อปฏิบัติงาน เตรียม
สถานท่ี จัดนิทรรศการ จัดเตรียมอุปกรณ์ของกิจกรรม และ

จัดเก็บสถานท่ีและอุปกรณ์ในงานนิทรรศการทางวิชาการ 
“คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ํามัน”  ในงานเกษตรภาคใต ้
ครัง้ท่ี 19 

5,000    

 ค่าจ้างเหมา นายพรเลิศ เทพบุตร จัดทําขาวางชุดนิทรรศการ 
สําหรับใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

เผยแพร่ความรู้ด้านปาล์มน้ํามันแก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
จํานวน 5 ชุด 

5,000    

2 ค ่าใช้จ่ายสมทบ ทุน วิจัย จําน วน เง นิ  630, 000  8 0,00 0   

 โครงการใช้ทางใบปาล์มน้ํามันเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์
เคี้ยวเอ้ือง  (The use of oil palm frond as total mixed ratio for 

ruminant feed)  

20,000    

 โครงการใชปุ๋้ยเคมรีว่มกับปุ๋ยอินทรยีเ์พื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน

ในพื้นท่ีนารา้ง  

20,000    

 โครงการมาตรฐานความสุกแก่และข้อพิจารณาในการเก็บเกี่ยวของ

ทะลายปาลม์น้ํามันชนดิผลดบิสดํีาและผลดบิสเีขยีว 

20,000    

 โครงการศึกษาการยอมรับสินค้าเพื่อสุขภาพจากน้ํามันปาล์ม

สกัดเย็นของผูบ้รโิภคในจังหวัดสงขลา 

20,000    

3 ค ่าใช้จ่ายเป ็น ทุน สน ับ สน ุน การ ผลิตบ ัณ ฑ ติ จําน วน เง นิ  2,250 ,00 0  1 ,21 5,0 00   

  นางสาวธนวด ี พรหมจันทร ์    รหัสนักศึกษา 4910620022 22,500       
  งวดท่ี 1          

  นางสาวสุภาวด ี ถาวโร   รหัสนักศึกษา 4910630003 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายอภเิชษฐ ทองส่ง   รหัสนักศึกษา 4910620069 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางสาวอังคณา  โชตวิัฒนศักดิ์  รหัสนักศึกษา 4910620094 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางสาวน้ําอ้อย  ศรปีระสม รหัสนักศึกษา 4910620028 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายมนตร ี ปานตู  รหัสนักศึกษา 4910620046 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายธรีภาพ  แกว้ประดับ  รหัสนักศึกษา 4910620027 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางสาวสกุลรัตน ์แสนปุตะวงษ์  รหัสนักศึกษา 5010630006 22,500       
  งวดท่ี 1            
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 ค ่าใช้จ่ายเป ็น ทุน สน ับ สน ุน การ ผลิตบ ัณ ฑ ติ (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

  นายซูไฮมิน เจะ๊มะล ี รหัสนักศึกษา 4910620015 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวธนวด ี พรหมจันทร ์   รหัสนักศึกษา 4910620022 22,500       
  งวดท่ี  2 และ 3          

  นางสาวสุภาวด ี ถาวโร   รหัสนักศึกษา 4910630003 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวสกุลรัตน ์แสนปุตะวงษ์ รหัสนักศึกษา 5010630006 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายปุรวชิญ์ พทิยาภินันท์    รหัสนักศึกษา 4910620038 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นายซูไฮมิน เจะ๊มะล ี รหัสนักศึกษา 4910620015 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายสุนทร  รอดดว้ง  รหัสนักศึกษา 5010620033 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายอภเิชษฐ ทองส่ง   รหัสนักศึกษา 4910620069 13,500       

  งวดท่ี 3            

  นางสาวอุไรวรรณ  ละอองศร ี   รหัสนักศึกษา 5010620044 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายสุดนัย  เครอืหล ี   รหัสนักศึกษา 5010630013 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางสาวทัศน ีขาวเนยีม    รหัสนักศึกษา 5010630003 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายคมกฤษณ์ อินเป่ือย    รหัสนักศึกษา 5010630002 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวเพ็ญติมาส  กระมุท    รหัสนักศึกษา 5010620020 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวอังคณา  โชตวิัฒนศักดิ์   รหัสนักศึกษา 4910620094 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวน้ําอ้อย  ศรปีระสม  รหัสนักศึกษา 4910620028 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวเพ็ญติมาส  กระมุท    รหัสนักศึกษา 5010620020 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายสทิธพิงษ์ พรมมา   รหัสนักศึกษา 5110620062 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์   รหัสนักศึกษา 5110620059 22,500       
  งวดท่ี 1            
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 ค ่าใช้จ่ายเป ็น ทุน สน ับ สน ุน การ ผลิตบ ัณ ฑ ติ (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

  นางสาวสกุลรัตน ์สุวรรณโณ   รหัสนักศึกษา 5110620028 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวสุนทรยีา กาละวงศ์    รหัสนักศึกษา 5110620069 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวสุรีรัตน ์เย็นซอ้น    รหัสนักศึกษา 5110620070 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวกาญจน ีทองเทพ    รหัสนักศึกษา 5110620004 22,500       
  งวดท่ี 1           

  นายปุรวชิญ์ พทิยาภินันท์    รหัสนักศึกษา 4910620038 9,000       
  งวดท่ี 2          

  นายธรีภาพ  แกว้ประดับ  รหัสนักศึกษา 4910620027 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายปุรวชิญ์ พทิยาภินันท์    รหัสนักศึกษา 4910620038 13,500       

  งวดท่ี 3          

  นายอภเิชษฐ ทองส่ง   รหัสนักศึกษา 4910620069 9,000       

  งวดท่ี 2            

  นายสทิธพิงษ์ พรมมา   รหัสนักศึกษา 5110620062 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์   รหัสนักศึกษา 5110620059 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวสกุลรัตน ์สุวรรณโณ   รหัสนักศึกษา 5110620028 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวสุนทรยีา กาละวงศ์    รหัสนักศึกษา 5110620069 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวสุรีรัตน ์เย็นซอ้น    รหัสนักศึกษา 5110620070 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวกาญจน ีทองเทพ    รหัสนักศึกษา 5110620004 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายมนตร ี ปานตู  รหัสนักศึกษา 4910620046 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

  นางสาวธนวด ี พรหมจันทร ์ รหัสนักศึกษา 5310630001 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางไซนยีะ๊ สะมาลา  รหัสนักศึกษา 5210630017 22,500       
  งวดท่ี 1            

  Mr. Khairun Nizam  รหัสนักศึกษา 5210630011 22,500       
  งวดท่ี 1            
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 ค ่าใช้จ่ายเป ็น ทุน สน ับ สน ุน การ ผลิตบ ัณ ฑ ติ (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

  นายฤทธริงค ์ ศรสุีข  รหัสนักศึกษา 5210620009 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาววภิาว ี บุญยะตุลานนท์  รหัสนักศึกษา 5210620028 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ์   รหัสนักศึกษา 5210621022 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นายสมทบ เวทโอสถ  รหัสนักศึกษา 5210620013 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์  รหัสนักศึกษา 5410620038 22,500       
  งวดท่ี 1            

  นางสาวอุไรวรรณ  ละอองศร ี   รหัสนักศึกษา 5010620044 22,500       

  งวดท่ี 2 และ 3            

  นายวุฒชิัย สเีผอืก  รหัสนักศึกษา 5210630009 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายปุรวชิญ์ พทิยาภินันท์    รหัสนักศึกษา 5310630009 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายสทิธพิงษ์ พรมมา   รหัสนักศึกษา 5410630013 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นายวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์   รหัสนักศึกษา 5410630006 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางสาวสุนัตดา แดงหยง้  รหัสนักศึกษา 5410620023 22,500       

  งวดท่ี 1            

  นางไซนยีะ๊ สะมาลา  รหัสนักศึกษา 5210630017 22,500       
  งวดท่ี 2 และ 3            

4  ค ่าค ร ุภ ัณ ฑ ์สําน ักง าน  จําน วน เง นิ  50,0 00  60,7 51   

 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปีท่ี 1 8,305    

 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปีท่ี 2 16,260    

 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปีท่ี 3 10,210    

 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปีท่ี 4 4,030    

 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ปีท่ี 5 21,946    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

5 ค ่าซ ่อมบ ําร ุงร ักษาเค ร ื่อง มอื จําน วน เง นิ  250,0 00  1 5,520   

 คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น ขนาด 
25,000 บีทียู ในหอ้งสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง (16 ก.ค.50) 

11,770    

 คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มคอมพวิเตอร์สํานักงาน  (26 ต.ค.50) 700    

 
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มตู้อบ ท่ีเรอืนดนิ (12 ธ.ค.51) 2,675 

  
 

 
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มคอมพวิเตอร์ (19 ม.ีค.52) 375 

  
 

6  ค ่าจัดป ร ะชุมวิชาการ / ถ ่ายทอดเทค โน โลย ี จําน วน เง นิ  39 0,00 0  8 3,51 7   

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มการจัดนทิรรศการปาล์มน้ํามัน ในงาน 

มอ.วชิาการ ประจําปี 50  ระหวา่ง วันท่ี 5-9 กรกฎาคม 2550  
ณ เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี 

3,900    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดนทิรรศการ “ ปาลม์น้ํามัน ” ในงานเกษตร
ภาคใต้ ครัง้ท่ี 15 ในระหวา่งวันท่ี 10-19 สงิหาคม 2550   
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

9,604    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเป็นวิทยากรและรว่มประชุมเชงิ
วชิาการ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพ

วงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี” ในวันท่ี 30 สงิหาคม 
2550 ณ หอ้งประชุม 1 สํานักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี 

3,810    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

จังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 17 มกราคม 2552 

4,420    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม 
เพื่อรว่มจัดนิทรรศการในงานมหกรรมกรมวชิาการเกษตร 36 ปี 

ภาคใต้ตอนบน ระหวา่งวันท่ี 27-28 มถิุนายน 2552   
ณ ศูนยว์จัิยปาลม์น้ํามันสุราษฎรธ์าน ี

4,862    

 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 
เพื่อรว่มงานมหกรรมกรมวชิาการเกษตร 36 ปี ภาคใต้ตอนบน  

ในวันท่ี 27 มถิุนายน 2552  
ณ ศูนยว์จัิยปาลม์น้ํามันสุราษฎรธ์าน ี

2,872    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม, 

นายประกจิ ทองคํา, น.ส.ทัศน ีขาวเนยีม และ น.ส.สกุลรัตน ์
แสนปุตะวงษ์ เพื่อรว่มจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมโรงเรยีน

ปาลม์น้ํามันและยางพาราแฟร์” ระหวา่งวันท่ี  14-17 กรกฎาคม 
2552 ณ ศูนยส์ง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบ่ี  

23,520    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการจังหวัดกระบ่ีและสุราษฎรธ์านี 
เพื่อนําวัสดุมาจัดนทิรรศการในงานเกษตรภาคใต ้ครัง้ท่ี 19  ใน
ระหวา่งวันท่ี 9-10 สงิหาคม 2554 

6,160    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 ค ่าจัดป ร ะชุมวิชาการ / ถ ่ายทอดเทค โน โลย ี(ต ่อ) จําน วน เง นิ     

 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 
ในการเขา้รว่มแสดงนิทรรศการงาน “วันนักประดษิฐ์”ประจําปี 

2555 เรื่อง ปาลม์น้ํามัน “พันธุท์รัพย ์ม.อ.” ปาลม์พันธุใ์หมข่อง
ประเทศ  จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  ซึ่งจัด
ขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในระหวา่ง

วันท่ี 2-5 กุมภาพันธ ์2555 ณ ฮอลล ์9  ศูนยแ์สดงสนิคา้และ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

8,010    

 คา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมานายณัฐพงศ์ สงฤทธิ์ เพื่อปฏบัิตงิาน 
เตรยีมวัสดุ/อุปกรณ์/ผลงานจรงิ จัดนทิรรศการ จัดเก็บสถานท่ี/

อุปกรณ์ และเฝา้บอรด์นทิรรศการ พรอ้มตอบขอ้ซักถามสําหรับ
ผูส้นใจ ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2555 จัดโดย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย ในระหวา่งวันท่ี 2-5 กุมภาพันธ์ 
2555 ณ ฮอลล ์9  ศูนยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอิมแพ็ค 
เมอืงทองธาน ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

8,000    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม
เพื่อเป็นวทิยากร และนายประกิจ ทองคํา และคณะ ในการ

เดนิทางไปจัดนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนาการจัดการสวน
ปาลม์น้ํามันจังหวัดตรัง เพื่อมุง่เน้นใหเ้กษตรกรชาวสวนปาล์ม
น้ํามันไดพ้ัฒนาความรูค้วามสามารถ ในการบริหารจัดการสวน

ปาลม์น้ํามันโดยใชห้ลัก 3 ด ี(พันธุ์ด ีบรหิารจัดการสวนด ีและ
การจัดการผลผลติด)ี ได้อยา่งถูกตอ้ง ในวันท่ี 28 มีนาคม 2555 

ณ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง  
อ.เมอืง จ.ตรัง 

8,359    

7 การ สร ้าง เค ร อืข่า ยค วา มร ่วมมอื / พ บ ป ะผ ู้ป ร ะกอบ การ  จําน วน เง นิ  1 30,0 00  4 1 ,722  

 คา่ใชจ้า่ยในการรว่มการประชุม หารอื เพื่อหาแนวทางในการ
สง่เสรมิชว่ยเหลือ และใหก้ารสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม

น้ํามันจังหวัดพัทลุง ในการขยายพื้นท่ีปลูกปาลม์น้ํามันของ
สมาชกิ ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 
(หอ้งอิรวด)ี  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

1,400    

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มการสนทนาโตะ๊กลม เรื่อง กลยุทธก์าร
เพิ่มผลผลติปาลม์น้ํามัน ซึ่งจัดโดยนติยสารพชืพลังงานรายเดอืน  

วันท่ี 5-7 ตุลาคม 2550 ณ ศูนยก์ารเรยีนรู ้คา่ยวภิาวดรัีงสติ  
จ.สุราษฎรธ์านี 

3,964    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 การ สร ้าง เค ร อืข่ายค วามร ่วมมอื/ พ บ ป ะผ ู้ป ร ะกอบ การ  (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มประชุมและเป็นวทิยากรบรรยาย พรอ้ม
จัดแสดงองคค์วามรู ้เรื่อง “ปาลม์น้ํามัน”   ซึ่งจัดโดยสํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ในวันท่ี 21-22 
ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซา่ อ.เมอืง  
จ.สุราษฎรธ์านี 

2,814    

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มการประชุม เพื่อกําหนดแนวทางและ
วธิกีารดําเนนิงานในการจัดตัง้สมาพันธช์าวสวนปาลม์น้ํามัน เพื่อ

แกปั้ญหาการพัฒนาปาล์มน้ํามันของเกษตรกร ในวันท่ี 11 
มกราคม 2551 ณ หอ้งประชุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชัน้ 5 ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง   ซึ่งจัดโดยสหกรณ์ชาวสวนปาลม์น้ํามัน

จังหวัดพัทลุง รว่มกับ สมาคมและสหกรณ์ตา่งๆดา้นปาล์มน้ํามัน 

970    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการจังหวัดชุมพรเพื่อสรุป

โครงการ Follow up study Vichitbhan Analysis Laboratory and 
Nutrient Recommendation Service วันท่ี 16-19 มกราคม 2551 

ณ บริษัทวิจติรภัณฑ ์จังหวัดชุมพร 

5,724    

 คา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ของ นายธีระพงศ์  จันทรนยิม 
เพื่อเขา้รว่มประชุม การศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญท่ีใช้

เป็นเกณฑใ์นการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชัน้คุณภาพและการ
กําหนดรหัสขนาดของปาลม์น้ํามัน ในระหวา่งวันท่ี 1-2 มถิุนายน 

2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี 

3,642    

 คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 

และนายประกจิ ทองคํา เพื่อรว่มเสวนาวชิาการดา้นปาล์มน้ํามัน 
ในวันท่ี 23 มถิุนายน 2552 ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง 

2,310    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม 

เพื่อเขา้รว่มสัมมนาระดมความเห็นต่อรา่งมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
เรื่อง ปาล์มน้ํามัน สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แหง่ชาต ิ(มกอช.) ในวันท่ี 3 สงิหาคม 2552 ณ หอ้งโกเมน 
โรงแรมไดมอนด ์พลาซา่ จ.สุราษฎรธ์านี 

3,052    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม 
และรศ.ดร.ชัยรัตน ์นิลนนท์  เพื่อดําเนนิงานชุดโครงการวจัิยการ
จัดการปุ๋ยและดนิในพื้นท่ีโครงการของมูลนธิชิัยพัฒนา จังหวัด

พังงา 

6,100    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนักวจัิย เพื่อสํารวจพื้นท่ี

ในโครงการทดลองปลูกปาล์มน้ํามันในท่ีดินของมูลนิธชิัยพัฒนา 
จังหวัดตรัง ในวันท่ี 2 กันยายน 2553 

2,600    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 การ สร ้าง เค ร อืข่ายค วามร ่วมมอื/ พ บ ป ะผ ู้ป ร ะกอบ การ  (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้รว่มประชุม ในโครงการ “ เครอืขา่ย
ธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ของไทย” ครั้งท่ี 4 จัดโดย สภาอุตสาหกรรม

ภาคใต้ ในวันท่ี 16 กันยายน 2553 ณ หอ้งประชุม 15/5  อาคาร
บรหิาร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

2,666    

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มสัมมนาเชงิปฏิบัติการรา่งมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร เรื่อง การปฏบัิตท่ีิดีสําหรับลานเทปาลม์น้ํามัน ใน
วันท่ี 18 มกราคม 2554 ณ หอ้งเกาะกลาง โรงแรมมารไิทม ์

ปารค์ แอนด ์สปา รสีอรท์ จ.กระบ่ี 

3,500    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้รว่มประชุมเรื่อง “การจัดทํา

ยุทธศาสตรป์าลม์น้ํามัน ปี 2555-2559 กรมวชิาการเกษตร” 
ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยว์จัิยปาลม์น้ํามันสุราษฎรธ์านี 

2,980    

8  ค ่าใช้จ่ าย ด้าน เอ กส าร , ค ่าสา ธา ร ณ ูป โภ ค จําน วน เง นิ  77,4 00  24 ,29 7  

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปีท่ี 1 2,258    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปีท่ี 2 5,348    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปีท่ี 3 718    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําเอกสารเผยแพรใ่นงานเกษตรภาคใต ้ 

ครัง้ท่ี 18 และงาน ม.อ.วชิาการ ประจําปี 2553 

4,000    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปีท่ี 4 354    

 คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสํานักงาน วันท่ี 30 ม.ีค.54 1,941    

 คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสํานักงาน วันท่ี 10 พ.ค.54 7,025    

 คา่ถา่ยเอกสาร วันท่ี 31 พ.ค.54 2,317    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน รอบ 6 เดอืน 
ของปีท่ี 5 

336    

9  ค ่าใช้จ่ ายใน การ สร ้าง ค ว ามเ ข้ม แข็ง  
   

 

9 .1  การ น ําเ สน อผลง าน ที่ป ร ะชุมวิ ช าการ  จําน วน เง นิ  24 5,000  1 77,69 3   

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของ นางสาวธนวด ีพรหมจันทร ์
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาพชืศาสตร ์ในการเดนิทางไปเขา้
รว่มนําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาต ิ           

ครัง้ท่ี 7 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยทางกายภาพท่ีมผีลตอ่การเจริญ
ของโซมาตกิเอ็มบริโอของปาลม์น้ํามัน (Elaesis guineensis Jacq) 
วันท่ี 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรนิทรล์ากูน  

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
 

2,500    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 การ น ําเสน อผลง าน ที่ป ร ะชุมวิชาการ  (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโปสเตอร ์ของ นางสาวน้ําอ้อย ศรีประสม 
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาพชืศาสตร ์ในการเดนิทางไปเขา้

รว่มนําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาต ิ           
ครัง้ท่ี 7 ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยทางกายภาพท่ีมผีลตอ่การเจริญ
ของโซมาตกิเอ็มบริโอของปาลม์น้ํามัน (Elaesis guineensis Jacq) 

วันท่ี 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรนิทรล์ากูน  
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

375    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ นางสาวสุภาวด ีถาวโร, 
นางสาวธนวด ีพรหมจันทร ์และนายคมกฤษณ์ อินเป่ือย 
นักศึกษาปรญิญาเอกและโท ซึ่งไดเ้ดนิทางไปรว่มนําเสนอ

ผลงานวจัิยในงาน “การนําเสนอผลงานวจัิยแหง่ชาต ิ2551” 
(Thailand Research Expo. 2008)  ระหวา่งวันท่ี 10-18 กันยายน

2551 ณ ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชัน  เซ็นเตอร ์ เซ็นทรัล
เวลิด ์ราชประสงค ์กรุงเทพฯ  

16,774    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ รศ.ดร.ชัยรัตน ์นลินนท์  
เพื่อเขา้รว่มอภิปรายในหัวขอ้ปาล์มน้ํามัน น้ํามันปาลม์ : การวจัิย
ครบวงจรท่ีมหาวทิยาลัย สงขลานครนิทร์ ในกจิกรรม “การนํา 

เสนอผลงานวจัิยแหง่ชาต ิ2551” (Thailand Research Expo. 
2008)  ในระหวา่งวันท่ี 11-13 ก.ย.51 ณ ศูนยป์ระชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร ์ เซ็นทรัลเวลิด ์ราชประสงค ์กรุงเทพฯ 

1,640    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโปสเตอรใ์นงานวันนักวจัิย ประจําปี 2552 2,440    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดนทิรรศการในงาน "วันนักวจัิยและนวัตกรรม 

ม.อ." ประจําปี 2553 

1,330    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําหนังสอื หลักสําคัญของการจัดการสวน

ปาลม์น้ํามันอยา่งมปีระสิทธภิาพ โดยเบิกจา่ยจากในหมวดท่ี 9 
คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งความเขม้แข็ง / 9.1 การนําเสนอผลงานใน
ท่ีประชุมวชิาการ โดยเบิกจาก 2 สว่น คอื  

1) งบประมาณคงเหลือในปีท่ี 2 และ 3  จํานวน  116,271  บาท 
และ 2) งบประมาณในปีท่ี 4 จํานวน  7,849  บาท 

124,120    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้รว่มเสนอผลงานดา้นปาล์มน้ํามัน
ของนักศึกษาปริญญาโท  ในงานประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาต ิ

ครัง้ท่ี 9 ระหวา่งวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุง
ศรรีเิวอร์  จ.พระนครศรอียุธยา 

10,260    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

 การ น ําเสน อผลง าน ที่ป ร ะชุมวิชาการ  (ต ่อ) จําน วน เง นิ     

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโปสเตอรเ์พื่อนําเสนอผลงานดา้นปาล์ม
น้ํามันของนักศึกษา ในงานประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 

9 ระหวา่งวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1,498    

 คา่ลงทะเบียนในการเขา้รว่มนําเสนอผลงานดา้นเทคโนโลย ี
ชวีภาพของปาลม์น้ํามัน ของนางสาวกาญจน ีทองเทพ รหัส 
5110620004 ในประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ“ The 7th 

Regional IMT-GT UNINET” และ “ The 3rd  Joint International 
PSU-UNS ดา้น Bioscience ” ระหวา่งวันท่ี 7-8 ตุลาคม 2553 
ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาตฉิลองสริิราชสมบัตคิรบ 60 ปี 

1,000    

 คา่สมนาคุณในการประเมินผลงานของ รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 
เรื่อง “ปรับปรุงพันธุ์ปาลม์น้ํามัน” จากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน 

7,560    

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มนําเสนอผลงานทางวชิาการในระดับ

นานาชาตแิบบบรรยาย ของนางไซนยีะ๊ สะมาลา นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในงาน การประชุมวิชาการวทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ครั้งท่ี 37 (วทท 37) ระหวา่งวันท่ี  

9-13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล
เวลิด ์กรุงเทพฯ 

8,196    

9 .2 การ ดูงาน  จําน วน เง นิ  350,0 00  33,070   

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มสัมมนาของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม 
เรื่อง “อนาคตปาล์มน้ํามันของไทย”  ในระหวา่งวันท่ี 1-4 

พฤศจกิายน 2550 ณ หอ้งแกรนด์ ฮอลล ์2 โรงแรมรามา การ์
เดน้ท์ กรุงเทพฯ   และศึกษาดูการขยายพื้นท่ีปลูกปาลม์น้ํามันใน

พื้นท่ีภาคกลาง 

9,000    

 คา่ใชจ้า่ยในการนํานักศึกษาปริญญาโท นักวจัิย และอาจารย ์ 

ของคณะทรัพยากรธรรมชาต ิดูงาน “วันยูนิวานชิพบเกษตรกร” 
ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2550 ณ ศูนยว์จัิยและพัฒนาปาลม์น้ํามันยู
นวิานชิ  อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 

11,960    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายประกจิ ทองคํา ใน
การนํานักศึกษา จํานวน 28 คน ดูงานมหกรรมกรมวชิาการ

เกษตร 36 ปี ภาคใต้ตอนบน ในวันท่ี 27 มถิุนายน 2552  
ณ ศูนยว์จัิยปาลม์น้ํามันสุราษฎรธ์าน ี

12,110    
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ลํา ดับ
ที ่

ร ายการ  

ง บ ป ร ะมาณ  

หมาย เหต ุ  ตามแผน  
(ร ายป )ี  

ใช้จ่า ยจร งิ  
(ช่วง ที่ร ายง าน )  

9 .3 การ ฝกึอบ ร ม  จําน วน เง นิ  1 50,0 00  28 ,4 1 1   

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรผู้ปลูกปาลม์
น้ํามัน ในระหวา่งวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2550  

ณ ตําบลทุ่งมะพรา้ว   อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

6,870    

 คา่ใชจ้า่ยในการจัดอบรมวิทยากรดา้นปาล์มน้ํามัน วันท่ี 20-21

พฤศจกิายน 2550 ณ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   
เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี 

8,937    

 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มการจัดอบรมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการ

แกปั้ญหาและพัฒนาวงการปาล์มน้ํามันของชาติ”  ในระหวา่งวันท่ี 
26-27 ธันวาคม 2550  ณ หอ้งประชุม 1 สํานักงานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี 

4,622    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ นายธรีะพงศ์  จันทรนยิม 

เพื่อเขา้รว่มการประชุมวชิาการและนทิรรศการ “การพัฒนา
อยา่งสมดุลและรอบดา้นบนฐานความรู้” ระหวา่งวันท่ี 12-13 
มถิุนายน 2551 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธ์าน ีจังหวัดสุราษฎรธ์านี  

4,482    

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของนายธรีะพงศ์ จันทรนยิม 

เพื่อเขา้รว่มการอบรม/ประชุมระดมสมองเรื่อง  ทิศทางการ
พัฒนาดา้นการแปรรูปปาล์มน้ํามัน เพื่อเสรมิศักยภาพการผลติ
ปาลม์น้ํามันของประเทศไทย  ในวันศุกร ์ท่ี 25 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมกระบ่ีมาริไทม ์ปารค์ แอนด ์สปา อําเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี 

3,500    

 ร วมง บ ป ร ะมาณ   5,00 0,0 00  2,08 8 ,8 61   

 ค ่าใช้จ่ ายข อง น ักศ กึษ าทีค่ ้าง เบ ิ กใน หมว ดที่  3 ทุน สน ับ สน ุน  
การ ผลิตบ ัณ ฑ ติ *  

  360, 000   

 รว มท ั้งส ิ้น   2 , 44 8, 861  

 

* หมายเหตุ  รายชื่อนักศกึษาท่ียังไมไ่ดเ้บิกงบประมาณในงวดท่ี 2 และ 3 ของทุนสนับสนุนการผลติบัณฑติ  

ลําดับท่ี รายชื่อนักศกึษา รหัสนักศกึษา จํานวนเงนิ (บาท) 

1 นายสุนทร  รอดดว้ง 5010620033 22,500 

2 นายสุดนัย  เครอืหลี 5010630013 22,500 

3 นางสาวทัศน ีขาวเนยีม 5010630003 22,500 

4 นายคมกฤษณ ์อนิเป่ือย 5010630002 22,500 

5 นางสาวธนวด ี พรหมจันทร์ 5310630001 22,500 
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ลําดับท่ี รายชื่อนักศกึษา รหัสนักศกึษา จํานวนเงนิ (บาท) 

6 Mr. Khairun Nizam 5210630011 22,500 

7 นายฤทธิรงค ์ ศรีสุข 5210620009 22,500 

8 นางสาววภิาว ี บุญยะตุลานนท์ 5210620028 22,500 

9 นางสาวกฤษณ ีคงสวัสดิ ์ 5210621022 22,500 

10 นายสมทบ เวทโอสถ 5210620013 22,500 

11 นายณัฐพงศ ์สงฤทธ์ิ 5410620038 22,500 

12 นายวุฒชัิย สเีผอืก 5210630009 22,500 

13 นายปุรวชิญ ์พทิยาภนัินท์ 5310630009 22,500 

14 นายสทิธิพงษ์ พรมมา 5410630013 22,500 

15 นายวศะพงศ ์เอกสมทราเมษฐ ์ 5410630006 22,500 

16 นางสาวสุนัตดา แดงหยง้ 5410620023 22,500 

  
รว มท ั้งส ิ้น 3 60, 0 00 
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ตา รา งส รุปงบประ มา ณและ คา่ ใ ช้จ่า ย ตั้งแต่ปที ี่ 1- ปที ี่ 5 

ที่ ร าย การ  ป ทีี่ 1  ป ทีี่ 2 ป ทีี่ 3  ป ทีี่ 4  ป ทีี่ 5  ร วมป ทีี่ 1 -5 

  
งบ ป ร ะมาณ 

ใช ้จ่าย
จร งิ 

งบ ป ร ะมาณ 
ใช ้จ่าย

จร งิ 
งบ ป ร ะมาณ 

ใช จ้ ่าย
จร งิ 

งบ ป ร ะมาณ 
ใช ้จ่าย

จร งิ 
งบ ป ร ะมาณ 

ใช ้จ่าย
จร งิ 

งบ ป ร ะมาณร วม 
ใช ้จ่าย จร งิ 

ร วมทั้งส ิ้น  
1 คา่จา้งเจา้หนา้ที่ดาํเนนิงาน 8 7,1 20 7,500 9 1 ,3 20 36,000 9 5 ,5 20 71,500 9 9 ,720 102,600 1 03 ,9 20 111,280 4 77,600 328,880 

2 คา่ใชจ้า่ยสมทบทุนวจิัย 200,000 20,000 1 5 0,000 - 1 00,000 - 1 00,000 40,000 8 0,000 20,000 63 0,000  80,000 

3 คา่ใชจ้า่ยเป็นทุนสนับสนุนการ
ผลติบัณฑติ 

4 5 0,000 135,000 4 5 0,000 238,500 4 5 0,000 324,000 4 5 0,000 292,500 4 5 0,000 225,000 2,25 0,000 1,215,000 

4 คา่ครุภัณฑส์ํานกังาน 5 0,000 8,305 - 16,260 - 10,210 - 4,030 - 21,946 5 0,000 60,751 

5 คา่ซอ่มบาํรุงรักษาเครื่องมอื 5 0,000 12,470 5 0,000 3,050 5 0,000 - 5 0,000 - 5 0,000 - 25 0,000 15,520 

6 คา่จัดประชุมวชิาการ/ 
ถา่ยทอดเทคโนโลยี 

3 0,000 17,314 60,000  4,420 60,000  31,254 1 20,000 - 1 20,000 30,529 3 9 0,000 83,517 

7 การสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอื/ พบปะผู้ประกอบการ 
20,000 14,872 20,000 - 5 0,000 15,104 20,000 8,766 20,000 2,980 1 3 0,000 41,722 

8 คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสาร,  

คา่���������	
 

1 2,8 8 0 - 1 8 ,68 0 7,298 1 4 ,4 8 0 476 1 5 ,28 0 6,845 1 6,08 0 9,678 77,4 00 24,297 

9 คา่ใชจ้า่ยในการสร้างความ

เขม้แข็ง 
            

9.1 การนําเสนอผลงานที่ประชมุ
วชิาการ 

 - 60,000  21,289 8 0,000 2,440 4 5 ,000 138,208 60,000  15,756 24 5 ,000 177,693 

9.2 การดูงาน 70,000 20,960 70,000 - 70,000 12,110 70,000 - 70,000 - 3 5 0,000 33,070 

9.3 การฝึกอบรม 3 0,000 20,429 3 0,000 4,482 3 0,000 3,500 3 0,000 - 3 0,000 - 1 5 0,000 28,411 

 รวม 1 ,000,000 256,850 1 ,000,000 331,299 1 ,000,000 470,594 1 ,000,000 592,949 1 ,000,000 437,169 5 ,000,000  2,088,861 

ค่าใช ้จ่าย ที่ค้างเ บ กิใน หมวด ที่ 3  ทุน สน ับ สนนุ การ ผลติบ ัณฑิต          3 60,000   
ค่าใช ้จ่าย ร วมทั้งส ิ้น   2,4 4 8 ,8 61 
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9.1 Output ต าม KPI ที่ Commit ขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย..สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน..... 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 เป้าหมา ย ผลที่ได้ เป้าหมา ย ผลที่ได้ เป้าหมา ย ผลที่ได้ เป้าหมา ย ผลที่ได้ เป้าหมา ย ผลที่ได้ เป้าหมา ย ผลที่ได้

1 จําน ว น น ัก ศึก ษา บัณฑติศึก ษา   (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 ผลงา น ตีพ มิพ ์ใน ว า รสา รว ชิา ก า รจา ก อ า จา รย ์ (ชิ้น )

2.1 ระดับชาติ - - - 2 1 3 7 5 7 6 10 6 1 22 26

2.2 ระดับนานาชาต ิ ในฐาน ISI - - - - - - - - 2 - - - - - 2

2.3 ระดับนานาชาต ิ ไม่อยูใ่นฐาน ISI - - - - 1 - 3 - 2 - 1 - 7 - 14

3 เงิน ทุน ว จิัย จา ก ภ า ย น อ ก ที่ได้รับก า รสน ับสน ุน   (ล้าน บา ท) 6.80 - - 0.75 - 1.00 0.99 1.50 2.04 2.00 3.24 2.50 6.57 7.75 12.84

4 จําน ว น น ัก ว จิัย ใหม่ที่เข้าร่ว มโครงก า ร - - - - - - 2 1 - 1 - 1 2 3 4

5 ฐ า น ข้อ มูล /Website ขอ งสถา น ว จิัย

5.1 ฐานขอ้มูล /Website ของสถานวจิัย (มี/ ปรับปรุง) 1 1 1 มี มี ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง มี มี

5.2 การ link กับ Website อื่นๆ 1 - - 3 - 2 - - - - 1 5

6 ก า รใช้ประ โย ชน ์จา ก ผลงา น ว จิัย

6.1 จํานวนผลติภัณฑ/์นวัตกรรม (ชิ้น) - - - - - - - - 1 - - - - - 1

6.2 การยื่นขอจดสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร(เรื่อง) - - - - - - - - - - - - - - -

6.3 การนําไปใช้ประโยชนอ์ยา่งอื่น : การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(เรื่อง) 18 16 10 - 22 - 17 - 15 - 20 - 18 - 92

6.4 จัดทําหนังสอืปาลม์น้ํามัน (เรื่อง) - - - - - - - - -  - 2 - 1 - 3

7 อ ื่น  ๆ

7.1 รางวัลที่ไดร้ับ 1 - - - - - - - - - 2 - 1 - 3

7.2 ความร่วมมอืกับหนว่ยงานอื่น - - - - 22 - 17 - 15 - 21 - 19 - 94

7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและตพีมิพใ์นรายงานการประชุม 

สัมมนา (ในประเทศ)
- - - 2 - 4 4 4 3 5 13 5 1 20 21

7.4 การผลติกลา้ปาลม์น้ํามันดว้ยวธิมีาตรฐาน (จํานวนพันธุ)์ - - - - - - - - 1 - - - - - 1

7.5 การผลติกลา้ปาลม์น้ํามันดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ (จํานวนพันธุ)์ - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 -

7.6 งานใหค้ําปรึกษาการจัดการสวนและปุย๋ (จํานวนครั้ง) - - - 5 150 5 18 5 38 5 42 5 18 25 266

ปีที่ 5

(เม.ย .54-ม.ีค.55)

รว ม

(เม.ย .50-ม.ีค.55)

ปีที่ 2

(เม.ย .51-ม.ีค.52)

ปีที่ 3

(เม.ย .52-ม.ีค.53)

ปีที่ 4

(เม.ย .53-ม.ีค.54)

9       Output                                                                                                                                                                      

ตัว ชี้ว ัด
baseline

ปีที่ 1

(เม.ย .50-ม.ีค.51)
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9.2 ผลก า รดําเน นิ งา น ตา มแผน งา น โครงก า ร

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รว ม

1 5 - 8 1 - 14

2 - 5 2 3 1 11

3 1 1 1 - - 3

4 - - - - - -

5 25 17 15 20 18 95

6 1 2 3 4 4 14

7 - - - - - -

การพัฒนาบุคลากร (ถ้ามี)  (ครั้ง)

อื่นๆ (ถ้ามี)  

การบริหารจัดการ (การประชุมเครือขา่ย/ครั้ง) 

Journal Club

งานเผยแพร่เทคโนโลยแีละพัฒนาเชิงพาณชิย ์(ถ้ามี) (ครั้ง)

Proposal ที่ไดร้ับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ขอ้เสนอ)

ผลที่ได้

Proposal ที่เสนอขอทุน(ถ้ามี) (ชิ้น/ขอ้เสนอ)

ตัว ชี้ว ัด
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ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 4910620022 นางสาวธ นวดี  พร หมจ ันทร ์ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ร ัสศ ร  ี นวลศ ร ี ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ วเิคร าะหค์วามแปร ปร วนทางพันธ ุกร ร ม

ในต้นปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq. ) 

ที่พัฒนามาจ ากโซมาติกเอ ็มบร โิอ ช ุดที่ 2 

โดยใช เ้คร ื่อ งหมายอ าร เ์อ พดีี 

10 ก. ย. 50

                 RC/KPI.3 

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... ต ุลาคม 2550 .... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2551 ........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 4910620069 นายอ ภิเช ษฐ ทอ งส่ง ร ศ . ดร . ช ัยร ัตน์  นิลนนท์ ภาควชิ า

ธ ร ณีศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ําเป็น  อ อ่ นทอ ง ภาควชิ า

ธ ร ณีศ าสตร ์

ผลข อ งอ นิทร ยีวัตถุ วัสดุปูน และปุย๋เคมตี่อ สมบัติ

ข อ งดิน และการ เจ ร ญิ เติบโตข อ งต้นกล้าปาล์ม

น้ํามัน

4 ต. ค. 50

2 4910620094 นางสาวอ ังคณา โช ติวัฒนศ ักดิ์ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ร ัสศ ร  ี นวลศ ร ,ี

ผศ . ดร . วนิิจ  เสร ปีร ะเสร ฐิ

ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ลักษณะทางการ เกษตร  ในปร ะช ากร ช ั่วที่ 2 

และการ ปร ะยุกต์ใช เ้คร ื่อ งหมายโมเลกุล

ไมโคร แซทเทลไลท ์เพื่อ ตร วจ สอ บความ

สัมพันธ ท์างพันธ ุกร ร มข อ งปาล์มน้ํามัน  

(Elaeis guineensis Jacq. )  

15 ม. ค. 51

3 4910620028 นางสาวน้ําอ อ้ ย  ศ ร ปีร ะสม ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ร ัสศ ร  ี นวลศ ร ,ี

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ

ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ลักษณะทางลําต้นและอ ัตร าพันธ ุกร ร มในร ะยะ

กล้าข อ งปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq. )

15 ม. ค. 51

4 4910620046 นายมนตร  ี ปานตู ร ศ . ดร . ช ัยร ัตน์  นิลนนท์ ภาควชิ า

ธ ร ณีศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ําเป็น  อ อ่ นทอ ง ภาควชิ า

ธ ร ณีศ าสตร ์

การ จ ัดการ ดินกร ดที่ดอ น โดยใช ปุ้ย๋หมักจ ากวัสดุ

เหลือ ทิ้งข อ ง โร งงานสกัดน้ํามันปาล์ม ร ว่มกับปูน

โดโลไมต์และปุย๋เคมี

31 ม.ี ค. 51
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.เ มษ าย น 2551 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2551 .........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 4910620027 นายธ รี ภาพ  แกว้ปร ะดับ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

อ ัตร าพันธ ุกร ร มและสหสัมพันธ ร์ ะหวา่งลักษณะ

การ เจ ร ญิ เติบโตทางลําต้นและผลผลิตในปาล์ม

น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq. )

11 ม.ิ ย. 51

2 4910620015 นายซูไฮมนิ เจ ะ๊มะลี ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ข ยายพันธ ุป์าล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอ ร าโดย

การ เพาะเลี้ยงคัพภะ

29 ก. ค. 51
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..ต ุลาคม 2551 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2552 ..........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 4910620038 นายปุร วชิ ญ  ์พทิยาภินันท์ ร ศ . ดร . อ ยุทธ  ์นิสสภา ภาควชิ า

พัฒนาการ

เกษตร

 การ ศ กึษาความเป็นไปได้ข อ งการ ผลิตและ

บร โิภคไบโอ ดีเซลจ ากน้ํามันปาล์มที่ใช เ้ป็น

พลังงานทดแทนอ ยา่งยั่งยนืในจ ังหวัดสงข ลา

12 ธ . ค. 51

2 5010620033 นายสุนทร   ร อ ดด้วง ผศ . ดร . ไช ยวร ร ณ  วัฒนจ ันทร ์ ภาควชิ า

สัตวศ าสตร ์

ร ศ . ดร . วันวศิ าข  ์ งามผอ่ ง ใส ภาควชิ าสัตว

ศ าสตร ์

 ผลข อ งการ ใช ท้าง ใบปาล์มน้ํามันหมักในอ าหาร

ผสมสําเร ็จร ูปต่อ สมร ร ถภาพการ ผลิตและ

ลักษณะซากแพะ

25 ม.ี ค. 52

3 5010620044 นางสาวอ ุไร วร ร ณ  ละอ อ งศ ร ี ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ความแปร ปร วนข อ งลักษณะผลปาล์มและ

อ งคป์ร ะกอ บผลผลิตข อ งปาล์มน้ํามัน (Elaeis 

guineensis Jacq. )

25 ม.ี ค. 52



1.1/5

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2552 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2552 ........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5010620020 นางสาวเพ็ญ ติมาส  กร ะมุท ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผลข อ งสูตร อ าหาร และสาร ควบคุมการ เจ ร ญิ  

เติบโตต่อ การ ช ักนําเอ ็มบร โิอ เจ นิคเซลล์ซัส

เพนช ั่นข อ งปาล์มน้ํามันและการ พัฒนาเป็นพชื ต้น

ใหม่

4 พ. ค. 52
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..ต ุลาคม 2552 .... ถึงเ ดอื น/ป .ี... มีนาคม 2553 ........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5110620059 นายวศ ะพงศ  ์เอ กสมทร าเมษฐ์ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ตอ บสนอ งข อ งพันธ ุป์าล์มน้ํามันใน

สภาพแวดล้อ มที่ต่างกัน

6 ต. ค. 52

2 5110620062 นายสิทธ พิงษ ์พร มมา ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ช ักนําโพลีพอ ยด์ในปาล์มน้ํามันโดยใช ส้าร โคล

ซซินิในเมล็ดงอ ก

6 ต. ค. 52

3 5110620028 นางสาวสกุลร ัตน์ สุวร ร ณโณ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ แยกและเพาะเลี้ยง โปร โตพลาสต์จ าก

เซลล์ซัสเพนช ันปาล์มน้ํามันพันธ ุเ์ทเนร า

14 ธ . ค. 52

4 5110620069 นางสาวสุนทร ยีา กาละวงศ ์ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ปัจจ ัยที่มีผลต่อ ปร ะสิทธ ภิาพการ ถา่ยยนีเข า้สู่

เอ ็มบร โิอ เจ นิคแคลลัสข อ งปาล์มน้ํามันโดยใช ้

เคร ื่อ งยงิอ นุภาค

14 ธ . ค. 52

5 5110620070 นางสาวสุร รี ัตน์ เย็นซอ้ น ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ปัจจ ัยช วีภาพที่มีผลต่อ ปร ะสิทธ ภิาพการ ถา่ยยนี

เข า้สู่เอ ็มบร โิอ เจ นิคแคลลัสปาล์มน้ํามันโดยใช อ้ ะ

โกร แบคทเีร ยีม

14 ธ . ค. 52

6 5110620004 นางสาวกาญ จ นี ทอ งเทพ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ พัฒนาร ะบบการ เพาะเลี้ยงเนื้อ เยื่อ ร า่งกาย

จ ากช ิ้นส่วนดอ กเพื่อ สร า้งสายต้นปาล์มน้ํามัน 

(somaclone) เทเนอ ร า ที่ใหผ้ลผลิตสูง

14 ธ . ค. 52
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2553 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2554 .......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5210620009 นายฤทธ ริ งค ์ ศ ร สีุข ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ตอ บสนอ งข อ งปาล์มน้ํามันในร ะยะต้นกล้าต่อ

ดินช นิดต่างๆ

ม.ี ค. 54

2 5210620028 นางสาววภิาว ีบุญ ยะตุลานนท์ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . สายัณห ์สดุดี ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ตอ บสนอ งข อ งพันธ ุป์าล์มน้ํามัน  (Elaeis 

guineensis Jacq. ) ต่อ การ ใหน้้ําในร ะยะต้นกล้า

ม.ี ค. 54
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... เ มษ าย น 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2554 .......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5210621020 นางสาวกฤษณี คงสวัสดิ์ ร ศ . ดร . อ ยุทธ  ์นิสสภา ภาควชิ า

พัฒนา

การ เกษตร

การ ปร ะเมนิผลโคร งการ ฟื้นฟูพื้นที่นาร า้ง

เพื่อ ปลูกปาล์มน้ํามันใน 3 จ ังหวัดช ายแดน

ภาคใต้  : กร ณีศ กึษา อ ําเภอ ตากใบ จ ังหวัด

นร าธ วิาส

ส. ค. 54
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1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

      1 .1  ร ะดับป ร ญิญาโ ท

ร าย งาน  6  เ ดอื นหลัง ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... ต ุลาคม 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2555 .......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5210620013 นายสมทบ เวทโอ สถ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ศ กึษาศ ักยภาพข อ งพันธ ุป์าล์มน้ํามันการ คา้ใน

จ ังหวัดสงข ลา

ธ . ค. 54

2 5410620038 นายณัฐพงศ  ์สงฤทธ ิ์ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

อ ัตร าพันธ ุกร ร มและสหสัมพันธ ข์ อ งลักษณะการ

เจ ร ญิ เติบโตทางลําต้นและอ งคป์ร ะกอ บผลผลิต

ในปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอ ร า

ธ . ค. 54

3 5410620023 นางสาวสุนัตดา แดงหยง้ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวทิยาและพันธ ุกร ร ม

ในปาล์มน้ํามันโดยร ังสีแกมมา

ม.ี ค. 55



1.2/1

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 4910630003 นางสาวสุภาวดี  ถาวโร ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . จ ร ัสศ ร  ี นวลศ ร ี ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ คัดเลือ กและตร วจ สอ บพันธ ุป์าล์มน้ํามัน

ลูกผสมโดยเคร ื่อ งหมายดีเอ ็นเอ และการ

ข ยายพันธ ุ์

10 ก. ย. 50

                 RC/KPI.3 

      1 .2  ร ะดับป ร ญิญาเ อ ก

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....



1.2/2

      1 .2  ร ะดับป ร ญิญาเ อ ก

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.เ มษ าย น 2551 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2551 .........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5010630006 นางสาวสกุลร ัตน์ แสนปุตะวงษ์ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ข ยายพันธ ุป์าล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอ ร า

จ ากการ เลี้ยงคัพภะอ อ่ นและการ ตร วจ  สอ บ

ความแปร ปร วนทางพันธ ุกร ร ม

21 ก. ค. 51



1.2/3

      1 .2  ร ะดับป ร ญิญาเ อ ก

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2552 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2552 ........

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5010630013 นายสุดนัย  เคร อื หลี ร ศ . ดร . สายัณห ์ สดุดี ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ร ศ . ดร . ธ รี ะ เอ กสมทร าเมษฐ ์ 

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ

ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ศ กึษาปฏกิริ ยิาสัมพันธ ร์ ะหวา่ง

พันธ ุกร ร มกับสภาพแวดล้อ ม และการ

วเิคร าะหเ์สถยีร ภาพข อ งลูกผสมปาล์มน้ํามัน

ใน 3 สถานที่ทางภาคใต้ข อ งปร ะเทศ ไทย

4 พ. ค. 52

2 5010630003 นางสาวทัศ นี ข าวเนียม ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

เทคนิคการ เก็บร ักษาพันธ ุป์าล์มน้ํามัน

ลูกผสมเทเนอ ร าในไนโตร เจ นเหลว และการ

ตร วจ สอ บความแปร ปร วนทางพันธ ุกร ร ม

4 พ. ค. 52

3 5010630002 นายคมกฤษณ์ อ นิเปื่อ ย ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ช ักนําเอ ็มบร โิอ เจ นิคเซลล์ซัสเพนช ั่น 

ผลิตเมล็ดเทยีม และตร วจ สอ บการ กลาย

พันธ ุโ์ดยเทคนิค RAPD ในปาล์มน้ํามัน

4 พ. ค. 52



1.2/4

      1 .2  ร ะดับป ร ญิญาเ อ ก

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2553 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2554 .......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5310630001 นางสาวธ นวดี  พร หมจ ันทร ์ ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ปลูกถา่ยยนีสู่เอ ็มบร โิอ เจ นิคเซลล์ซัส

เพนช ันและโปร โตพลาสต์ข อ งปาล์มน้ํามัน

ลูกผสมเทเนอ ร าโดยใช อ้ ะโกร แบคทเีร ยีม

ม.ี ค. 54

2 5210630017 นาง ไซนียะ๊ สะมาลา ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผลข อ งคอ ลช ซินีและอ อ ร ซีาลินต่อ การ

เปลี่ยนแปลงช ุดโคร โมโซม ในต้นอ อ่ นช ุดที่ 2 

ข อ งปาล์มน้ํามัน

ม.ี ค. 54

3 5210630011 Mr. Khairun Nizam ร ศ . ดร . สมปอ ง  เตช ะโต ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

Analyzing Factors Determining on In Vitro  

Flowering of Embryo Derived Shoot of Oil 

Palm

ม.ี ค. 54
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      1 .2  ร ะดับป ร ญิญาเ อ ก

1.  น ัก ศ กึ ษ าร ะดับบ ัณฑติ ศ กึ ษ า(ใ หม่) ใ นความดูแลขอ งเ คร อื ข่าย วจิัย.... สถานวจิัยพืชก ร ร มป าล์มน ้ํามัน.....

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2555 .......

ลําดับที่ ร ห ัสนักศ กึษา  ช ื่อ นักศ กึษา อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาหลัก สังกัด อ าจ าร ยท์ี่ปร กึษาร ว่ม สังกัด ห ัวข อ้ วทิยานิพนธ ์ ปีที่เร ิ่ม หมายเหตุ

1 5210630009 นายวุฒชิ ัย สีเผอื ก ร ศ . ดร . วันวศิ าข  ์งามผอ่ ง ใส ภาควชิ า

สัตวศ าสตร ์

ร ศ . ดร . ยุทธ นา ศ ริ วิัธ นนุกูล

ผศ . ดร . ไช ยวร ร ณ วัฒนจ ันทร ์

ภาควชิ า

สัตวศ าสตร ์

การ ใช ก้ากตะกอ นน้ํามันปาล์ม และทาง ใบ

ปาล์มน้ํามันเป็นอ าหาร สัตวเ์คี้ยวเอ ื้อ ง

ม.ี ค. 55

2 5310630009 นายปุร วชิ ญ  ์พทิยาภินันท์ ร ศ . ดร . บัญ ช า สมบูร ณ์สุข ภาควชิ าพัฒนา

การ เกษตร

ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ วเิคร าะหป์ร ะสิทธ ภิาพเช งิเศ ร ษฐกจิ ข อ ง

การ ผลิตปาล์มน้ํามันในอ ําเภอ อ า่วลึก 

จ ังหวัดกร ะบี่

ม.ี ค. 55

3 5410630013 นายสิทธ พิงษ ์พร มมา ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ศ กึษาศ ักยภาพข อ งปาล์มน้ํามันพันธ ุ ์

"ทร ัพย ์ม. อ . 1" ในหลายพื้นที่ปลูก

ม.ี ค. 55

4 5410630006 นายวศ ะพงศ  ์เอ กสมทร าเมษฐ์ ร ศ . ดร . ธ รี ะ  เอ กสมทร าเมษฐ์ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

ผศ . ดร . วนิิจ   เสร ปีร ะเสร ฐิ ภาควชิ า

พชื ศ าสตร ์

การ ทดสอ บพันธ ุป์าล์มน้ํามันลุกผสมเทเนอ

ร าในสถานที่ที่แตกต่างกัน

ม.ี ค. 55



2.1/1

2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี....ตุลาคม 2550......ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2551.........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 ชัยรัตน ์นลินนท ์ 

ธรีะพงศ ์จันทรนยิม 

ประกิจ ทองคํา 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และปราณ ีสุวรรณรัตน์

2551

(ม.ค.-มี.ค.51)

สภาพการทําสวนและการใช้ปุย๋เคมีสําหรับปาลม์

น้ํามันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วารสารดนิและปุย๋ 30 1 12-22 ภาษาไทย 100 - -

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง

  RC/KPI.3 
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี......เมษายน 2551.....ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2551........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 ธรีะพงศ ์ จันทรนยิม 2551

(ก.ค.-ธ.ค.51)

กระบวนการไร้ของเสยีในอุตสาหกรรมการสกัด

น้ํามันปาลม์

วารสารหาดใหญว่ชิาการ 6 2 159-164 ภาษาไทย 100 - -

2 น้ําออ้ย ศรีประสม 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2551

(ก.ค.-ธ.ค.51)

สหสัมพันธแ์ละอัตราพันธุกรรมของลักษณะทาง

ลําตน้ในระยะกลา้ปาลม์น้ํามัน

วารสารหาดใหญว่ชิาการ 6 2 109-115 ภาษาไทย 100 - -

3 ธนวด ีพรหมจันทร์ 

และสมปอง เตชะโต

2551

(ก.ย.-ธ.ค.51)

ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลตอ่การเจริญของ

โซมาตกิเอ็มบริโอของปาลม์น้ํามัน 

(Elaeis guineensis Jacq.)

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 39 3

(พเิศษ)

54-57 ภาษาไทย 100 - -

4 น้ําออ้ย ศรีประสม 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2551

(ก.ย.-ธ.ค.51)

ลักษณะทางลําตน้และอัตราพันธุกรรมในระยะ

กลา้ของปาลม์น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 39 3

(พเิศษ)

56-60 ภาษาไทย 100 - -

5 อังคนา โชตวิัฒนศักดิ์ 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และนทิัศน ์สองศรี

2551

(ก.ย.-ธ.ค.51)

ลักษณะการเจริญเตบิโตทางลําตน้และ

องคป์ระกอบผลผลติในประชากรชั่วที่ 2 ของ

ปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 39 3

(พเิศษ)

61-64 ภาษาไทย 75 - -

6 อังคนา โชตวิัฒนศักดิ์ 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

2551

(ก.ย.-ธ.ค.51)

การตรวจสอบความสัมพันธท์างพันธุกรรมของ

ลูกผสมปาลม์น้ํามันโดยใช้เครื่องหมาย

ไมโครแซทเทลไลท์

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 39 3

(พเิศษ)

65-68 ภาษาไทย 100 - -
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2551.......ถึงเดอืน/ปี.......มนีาคม 2552..........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 อังคนา โชตวิัฒนศักดิ์ 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และนทิัศน ์สองศรี

2552 สหสัมพันธ ์อทิธพิลทางตรง และอัตราพันธุกรรม

ของลักษณะทางการเกษตร ในประชากรชั่วที่ 2 

ของปาลม์น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 40 1 25-34 ภาษาไทย 75 - -

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2552.....ถึงเดอืน/ปี.......กันยายน 2552........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 อภิเชษฐ ทองสง่ 

ชัยรัตน ์นลินนท ์

และจําเป็น ออ่นทอง

2552

(พ.ค.-ส.ค.52)

ผลของวัสดุอนิทรีย ์โดโลไมตแ์ละปุย๋เคมีตอ่

สมบัตขิองดนิและการเจริญเตบิโตของตน้กลา้

ปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 40 2 229-244 ภาษาไทย 75 - -

2 ปุรวชิญ ์พทิยาภินันท ์

และอยุทธ ์นสิสภา

2552

(ส.ค.-ธ.ค.52)

การวเิคราะหท์างการเงนิของการลงทุนผลติ 

ไบโอดเีซลเชิงพาณชิยจ์ากน้ํามันปาลม์ใน

ภาคใตข้องประเทศไทย : กรณศีกึษาจังหวัด

กระบี่และตรัง

วารสารเกษตรนเรศวร 12 พเิศษ 355-361 ภาษาไทย 100 - -

3 สุรีรัตน ์เย็นช้อน 

และสมปอง เตชะโต

2552

(ก.ย.-ธ.ค.52)

ผลของแหลง่ชิ้นสว่นตอ่การถ่ายยนีเขา้สู่

เอ็มบริโอเจนคิแคลลัสปาลม์น้ํามันโดยใช้

อะโกรแบคทเีรียม

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 40 3

(พเิศษ)

444-447 ไทย 100 - -

4 เพ็ญตมิาส กระมุท 

และสมปอง เตชะโต

2552

(ก.ย.-ธ.ค.52)

ผลของแหลง่คาร์บอนและความเขม้ขน้ของ

สูตรอาหารตอ่พัฒนาการ ของโซมาตกิ

เอ็มบริโอจากเอ็มบริโอเจนคิเซลลซ์ัสเพนชั่น

ของปาลม์น้ํามันบนอาหารแข็ง

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 40 3

(พเิศษ)

448-451 ภาษาไทย 100 - -

5 อุไรวรรณ ละอองศรี 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2552

(ก.ย.-ธ.ค.52)

การปลอมปนของพันธุป์าลม์น้ํามันในแปลง

เกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 40 3

(พเิศษ)

392-395 ภาษาไทย 100 - -
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี......ตุลาคม 2552......ถึงเดอืน/ปี......มนีาคม 2553.........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 ธนวด ีพรหมจันทร์ 

อาสลัน หเิล 

และสมปอง เตชะโต

2552

(ต.ค.52)

การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ

ตน้กลา้ที่ไดจ้ากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออ่นของ

ปาลม์น้ํามัน

วารสารเกษตร 25 3 211-218 ภาษาไทย 75 - -

2 ธรีภาพ แก้วประดับ 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2553

(ม.ค.-เม.ย.53)

สหสัมพันธแ์ละอัตราพันธุกรรมของลักษณะ ทาง

การเกษตรในประชากรปาลม์น้ํามันดูรา

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 28 1 41-48 ภาษาไทย 100 - -

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2553....ถึงเดอืน/ปี....กันยายน 2553........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 สทิธพิงษ ์พรมมา 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2553 การชักนําพอลพีลอยดแ์ละลักษณะสัณฐานของ

ตน้กลา้ปาลม์น้ํามัน 

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 28 3 36-43 ภาษาไทย 100 - -

2 สุดนัย เครือหล ี

สายัณห ์สดุด ี

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

และวนิจิ เสรีประเสริฐ

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ปฏิกิริยาสัมพันธร์ะหวา่งพันธุกรรมกับสภาพ 

แวดลอ้มของลักษณะผลผลติทะลายสดของ

ปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 17-20 ภาษาไทย 85 - -

3 สุรีรัตน ์เย็นช้อน

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ผลของชนดิสายเชื้ออะโกรแบคทเีรียมและอายุ

ของเอ็มบริโอเจนคิแคลลัสตอ่ประสทิธภิาพการ

ถ่ายยนีเขา้สูเ่อ็มบริโอเจนคิแคลลัสปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 205-208 ภาษาไทย 100 - -

4 คมกฤษณ ์อนิเปื่อย 

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ผลของความเขม้ขน้ของซูโครสและ adenine 

sulfate ตอ่การเพิ่มปริมาณเซลลซ์ัสเพนชั่น

ของปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 229-232 ภาษาไทย 100 - -

5 ไซนยีะ๊ สะมาลา 

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ผลของคอลชิซีนตอ่การเจริญและพัฒนาของ SSE

 ปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 237-240 ภาษาไทย 100 - -

6 สกุลรัตน ์สุวรรณโณ

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

การศกึษาเบื้องตน้ในการแยกโปรโตพลาสตจ์าก

เซลลซ์ัสเพนชั่นปาลม์น้ํามันพันธุเ์ทเนอรา

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 305-308 ภาษาไทย 100 - -
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

7 สุนทรียา กาละวงศ ์

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ปัจจัยที่มีผลตอ่ประสทิธภิาพการถ่ายยนีเขา้สู่

เอ็มบริโอเจนคิแคลลัสของปาลม์น้ํามันโดยใช้

เครื่องยงิอนุภาค

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 309-312 ภาษาไทย 100 - -

8 สกุลรัตน ์แสนปุตะวงษ ์

และสมปอง เตชะโต

2553

(พ.ค.-ส.ค.53)

ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลตอ่การสร้างโซมาตกิ 

เอ็มบริโอชุดที่สองและการพัฒนาเป็นพชื

ตน้ใหม่ของคูผ่สมปาลม์น้ํามัน

วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 41 2 (พเิศษ) 313-316 ภาษาไทย 100 - -

9 มนตรี ปานตู 

ชัยรัตน ์นลินนท ์

และจําเป็น ออ่นทอง

2553

(ก.ย.-ธ.ค.53)

ผลการจัดการดนิกรดที่ดอนโดยใช้ปุย๋หมักจาก

วัสดุเหลอืทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม์

ร่วมกับปูนโดโลไมตแ์ละปุย๋เคมีตอ่สมบัตขิองดนิ

และการเจริญเตบิโตของขา้วโพด

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 28 3 9-18 ภาษาไทย 75 - -

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี....ตุลาคม 2553.....ถึงเดอืน/ปี....มนีาคม 2554.........

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 วศะพงศ ์เอกสมทราเมษฐ ์

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2553

(ต.ค.53)

อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธข์องลักษณะทาง

การเกษตรในปาลม์น้ํามันลูกผสมเทเนอรา

วารสารเกษตร 26 3 231-239 ภาษาไทย 100 - -

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง
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2   ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

         2.1   ระดับชาติ 

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2555.......

ลําดับ

ที่

ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 ไซนยีะ๊ สะมาลา

และสมปอง เตชะโต

2555

(ก.พ.55)

การเพิ่มชุดโครโมโซมของปาลม์น้ํามันโดยใช้

คอลชิซีนในหลอดทดลอง

วารสารเกษตร 28 1 51-59 ภาษาไทย 100 - -

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง
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2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.2 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI  (ค้นจาก   http://www.isiknowledge.com)

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2552......ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2552........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 Supawadee Thawaro 

and Sompong Te-chato 

2009 Application of molecular markers in the hybrid 

verification and  assessment of somaclonal 

variation from oil palm propagated in vitro

ScienceAsia 35 - 142-149 English 100 - - ฐานขอ้มูล ISI

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2552...ถึงเดอืน/ปี......มนีาคม 2553......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact factor
หมายเหตุ

1 Supawadee Thawaro 

and Sompong Te-chato 

2010  Effect of culture medium and genotype on 

germination of hybrid oil palm zygotic embryos

ScienceAsia 36 - 26-32 English 100 - - ฐานขอ้มูล ISI

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                   2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง

   RC/KPI.3 



2.3 / 1

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน  6  เดอืนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี...เมษายน 2550...ถึงเดอืน/ปี....กันยายน 2550......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Sompong Te-chato 

and Aslan Hilea                    

2007 High-frequency plant regeneration through 

secondary somatic embryogenesis in oil palm  

(Elaeis guineensis  Jacq.var.tenera)

Journal of Agricultural 

Technology

3 2 345-357 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง

   RC/KPI.3 



2.3 / 2

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2551.....ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2551..........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

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.ijat-

aatsea.com

2 Sakulrat Sanputawong and 

Sompong Te-chato 

2008 Effect of genotypes of oil palm as indicator for 

speed of callus and embryogenic callus formation

Journal of Agricultural 

Technology

4 2 147-156 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.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

Journal of Agricultural 

Technology

4 2 165-176 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง



2.3 / 3

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน  6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2552..........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Supawadee Thawaro 

and Sompong Te-chato 

2009 Effect of genotypes and auxins on callus formation 

from mature zygotic embryos of hybrid oil palms

Journal of Agricultural 

Technology

5 1 167-177 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

รายงาน  6  เดอืนหลัง  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2552.....ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2553........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Supawadee Thawaro 

and Sompong Te-chato 

2010 Verification of legitimate tenera oil palm hybrids 

using SSR and propagation of hybrids by somatic 

embryogenesis

Songklanakarin J. Sci. Technol. 32 1 1-8 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง



2.3 / 4

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2553.....ถึงเดอืน/ปี....กันยายน 2553.........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Pentimas Kramut 

 and Sompong Te-chato 

2010 Effect of culture media, plant growth regulators 

and carbon sources on establishment of somatic 

embryo in suspension culture of oil palm

Journal of Agricultural 

Technology

6 1 159-170 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง



2.3 / 5

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน   6  เดอืนแรก ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2554.......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Tassanee Khawnium 

and Sompong Te-chato 

2011 Simple vitrification protocal for cryopreservation of 

oil palm using embryogenic culture

Journal of Agricultural 

Technology

7 2 519-529 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.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.)

Journal of Agricultural 

Technology

7 2 531-545 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com



2.3 / 6

2.    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

        2.3   ระดับนานาชาติ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2555.......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)

ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง  (Title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม- Journal name)

เลม่ที่

(Volume)

ฉบับที่

พมิพ์

(Number)

หนา้แรก-

หนา้สุดทา้ย

( First-last page)

ภาษาที่ตพีมิพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RC นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRC/

หนว่ยงานอื่น

Journal 

Impact 

factor

ชื่อฐานขอ้มูล หมายเหตุ

1 Komgrit Inpeuy

Suhaimin Chehmalee

and Sompong Te-chato 

2011 Cytokinins and coconut water promoted 

abnormalities in zygotic embryo culture of oil palm 

Songklanakarin J. Sci. Technol. 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 

embryo (SSE) of oil palm by colchicine treatment

Journal of Agricultural 

Technology

8 1 337-352 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.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.ijat-

aatsea.com

4 Komgrit Inpeuy

and Sompong Te-chato 

2012 Primary and secondary somatic embryos as tool 

for the propagation and artificial seed production 

of oil palm

Journal of Agricultural 

Technology

8 2 597-609 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

5 Thanawadee Promchan

Sakulrat Sanputawong 

and Sompong Te-chato 

2012 Effect of sizes of haustorium embryo on secondary 

somatic embryo formation and histological study in 

oil palm

Journal of Agricultural 

Technology

8 2 671-679 English 100 - - http://www.ijat-

aatsea.com

*หมายเหตุ    1. กรณเีป็นผลงานของเครือขา่ยที่มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเครือขา่ยดว้ย

                2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือขา่ยหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือขา่ยทัง้หมด ขอใหแ้นบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผูเ้กี่ยวขอ้ง



3/1

   RC/KPI.3 

3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2552........

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาลม์น้ํามันเป็น

แหลง่พลังงานทดแทนขา้วโพดบดในอาหาร

โคพื้นเมอืงภาคใต้

รศ.ดร.วันวศิาข ์ งามผอ่งใส   (60%)

รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา  (20%)

นายอภิชาต ิ หลอ่เพชร  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.52 √                   359,600               179,800 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 1 

(ต.ค.51-มี.ค.52)

2 การใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋อนิทรียเ์พื่อเพิ่ม

ผลผลติปาลม์น้ํามันในพื้นที่นาร้าง

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

นายประกิจ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณ ี สุวรรณรัตน ์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   782,620               203,050 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 1 

(ต.ค.51-มี.ค.52)

3 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามันใหม้ีผลผลติ

น้ํามันสูง  (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนทิัศน ์ สองศรี  (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์  นลินนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (10%)

นายประกิจ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                 1,178,000               250,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 1 

(ต.ค.51-มี.ค.52)

4 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยนีร่วมกับตน้

ออ่นปาลม์น้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   800,420               205,100 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 1 

(ต.ค.51-มี.ค.52)

5 มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาใน

การเก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามันชนดิ

ผลดบิสดีําและผลดบิสเีขยีว

นายประกิจ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   605,700               150,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 1 

(ต.ค.51-มี.ค.52)

รวมเงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 2              987,950  บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน 6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี...เมษายน 2552......ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2552........

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาลม์น้ํามันเป็น

แหลง่พลังงานทดแทนขา้วโพดบดในอาหาร

โคพื้นเมอืงภาคใต้

รศ.ดร.วันวศิาข ์ งามผอ่งใส   (60%)

รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา  (20%)

นายอภิชาต ิ หลอ่เพชร  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.52 √                   359,600               179,800 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 1 

(เม.ย.52-ก.ย.52)

2 การใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋อนิทรียเ์พื่อเพิ่ม

ผลผลติปาลม์น้ํามันในพื้นที่นาร้าง

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

นายประกิจ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณ ี สุวรรณรัตน ์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   782,620               203,050 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 1 

(เม.ย.52-ก.ย.52)

3 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามันใหม้ีผลผลติ

น้ํามันสูง  (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนทิัศน ์ สองศรี  (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์  นลินนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (10%)

นายประกิจ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                 1,178,000               250,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 1 

(เม.ย.52-ก.ย.52)

4 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยนีร่วมกับตน้

ออ่นปาลม์น้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   800,420               205,100 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 1 

(เม.ย.52-ก.ย.52)

5 มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาใน

การเก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามันชนดิ

ผลดบิสดีําและผลดบิสเีขยีว

นายประกิจ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   605,700               150,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 1 

(เม.ย.52-ก.ย.52)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนแรกปีที่ 3               987,950  บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี....ตุลาคม 2552...ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2553........

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋อนิทรียเ์พื่อเพิ่ม

ผลผลติปาลม์น้ํามันในพื้นที่นาร้าง

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

นายประกิจ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณ ี สุวรรณรัตน ์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   782,620               188,260 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 2 

(ต.ค.52-มี.ค.53)

2 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามันใหม้ีผลผลติ

น้ํามันสูง  (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนทิัศน ์ สองศรี  (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์  นลินนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (10%)

นายประกิจ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                 1,178,000               339,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 2 

(ต.ค.52-มี.ค.53)

3 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยนีร่วมกับตน้

ออ่นปาลม์น้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   800,420                195,110 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 2 

(ต.ค.52-มี.ค.53)

4 มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาใน

การเก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามันชนดิ

ผลดบิสดีําและผลดบิสเีขยีว

นายประกิจ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ 

(ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   605,700               152,850 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก ปีที่ 2 

(ต.ค.52-มี.ค.53)

สถานะของโครงการ
งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

5 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จาก

วธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                 1,433,800                119,483 100 งบประมาณ

เดอืน

ธ.ค.52-มี.ค.53

(358,450 บาท/ปี)

6 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                   646,960                 53,913 100 งบประมาณ

เดอืน

ธ.ค.52-มี.ค.53

(161,740 บาท/ปี)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนหลังปีที่ 3             1,048,616  บาท

รวมเงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 3           2,036,566  บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน 6  เดอืนแรก  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2553...ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2553........

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋อนิทรียเ์พื่อเพิ่ม

ผลผลติปาลม์น้ํามันในพื้นที่นาร้าง

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

นายประกิจ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณ ี สุวรรณรัตน ์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   782,620               188,260 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 2 

(เม.ย.53-ก.ย.53)

2 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามันใหม้ีผลผลติ

น้ํามันสูง  (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนทิัศน ์ สองศรี  (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์  นลินนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (10%)

นายประกิจ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                 1,178,000               339,000 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 2 

(เม.ย.53-ก.ย.53)

3 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยนีร่วมกับตน้

ออ่นปาลม์น้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   800,420                195,110 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 2 

(เม.ย.53-ก.ย.53)

4 มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาใน

การเก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามันชนดิ

ผลดบิสดีําและผลดบิสเีขยีว

นายประกิจ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ 

(ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53 √                   605,700               152,850 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง ปีที่ 2 

(เม.ย.53-ก.ย.53)

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

5 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จาก

วธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                 1,433,800               179,225 100 งบประมาณ

เดอืน

เม.ย.53-ก.ย.53

(358,450 บาท/ปี)

6 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                   646,960                 80,870 100 งบประมาณ

เดอืน

เม.ย.53-ก.ย.53

(161,740 บาท/ปี)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนแรก ปีที่ 4             1,135,315  บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2553.....ถึงเดอืน/ปี....มนีาคม 2554..........

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จาก

วธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                 1,433,800               179,225 100 งบประมาณ

เดอืน

ต.ค.53-มี.ค.54

(358,450 บาท/ปี)

2 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                   646,960                 80,870 100 งบประมาณ

เดอืน

ต.ค.53-มี.ค.54

(161,740 บาท/ปี)

3 ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูก

ปาลม์น้ํามันตอ่ความมั่นคงทางดา้นอาหาร

ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา  (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 1,102,300               199,450 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก 

ปีที่ 1

(398,900 บาท/ปี)

4 การผลติกลา้ปาลม์น้ํามันพันธุด์โีดย

กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 4,044,000               913,667 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก 

ปีที่ 1

(1,827,333 บาท/ปี)

5 สถานการณก์ารระบาดของโรคปาลม์น้ํามัน

และแนวทางการควบคุมโดยชีววธิี

รศ.ดร.วสันณ ์เพชรรัตน ์ (80%)

ผศ.เสมอใจ ชื่นจติต ์   (20%)

โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 2,794,001                733,134 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก 

ปีที่ 1

(1,466,267 บาท/ปี)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนหลัง ปีที่ 4 2,106,346          บาท

รวมเงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 4 3,241,661          บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน   6  เดอืนแรก ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2554.......

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จาก

วธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                 1,433,800               179,225 100 งบประมาณ

เดอืน

เม.ย.54-ก.ย.54

(358,450 บาท/ปี)

2 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                   646,960                 80,870 100 งบประมาณ

เดอืน

เม.ย.54-ก.ย.54

(161,740 บาท/ปี)

3 ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูก

ปาลม์น้ํามันตอ่ความมั่นคงทางดา้นอาหาร

ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา  (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 1,102,300               199,450 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง

ปีที่ 1

(398,900 บาท/ปี)

4 การผลติกลา้ปาลม์น้ํามันพันธุด์โีดย

กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 4,044,000               913,667 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง

ปีที่ 1

(1,827,333 บาท/ปี)

5 สถานการณก์ารระบาดของโรคปาลม์น้ํามัน

และแนวทางการควบคุมโดยชีววธิี

รศ.ดร.วสันณ ์เพชรรัตน ์ (80%)

ผศ.เสมอใจ ชื่นจติต ์   (20%)

โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 2,794,001                733,134 100 งบประมาณ

6 เดอืนหลัง

ปีที่ 1

(1,466,267 บาท/ปี)

6 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาลม์น้ํามัน

 เพื่อการผลติเมล็ดพันธุล์ูกผสมเทเนอราเชิง

พาณชิย์

รศ.ดร. ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ์1 (33.3%)

ศ.ดร. อมรรัตน ์พงศด์ารา2      (33.3%)

รศ.ดร. สมปอง  เตชะโต3       (33.3%)

ม.สงขลานครินทร์ 

และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย

พ.ค.54-พ.ค.57 √               12,984,520             1,458,333 33.3 งบประมาณ

เดอืน

พ.ค.54-ก.ย.54

(3.5 ลา้นบาท/ปี)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนแรก ปีที่ 5 3,564,679          บาท

หมายเหต ุลําดับที่ 6 เป็นโครงการวจิัยร่วมระหวา่ง 3 หนว่ยงาน คอื 1: สถานวจิัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน    2: สถานวจิัยจโีนมและชีวสารสนเทศ   3:สถานวจิัยความเป็นเลศิเทคโนโลยชีีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน 6  เดอืนหลัง ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2555.......

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

1 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จาก

วธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                 1,433,800               179,225 100 งบประมาณ

เดอืน

ต.ค.54-มี.ค.55

(358,450 บาท/ปี)

2 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน

รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา ธ.ค.52-พ.ย.56 √                   646,960                 80,870 100 งบประมาณ

เดอืน

ต.ค.54-มี.ค.55

(161,740 บาท/ปี)

3 ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูก

ปาลม์น้ํามันตอ่ความมั่นคงทางดา้นอาหาร

ของประเทศไทย

รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา  (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 1,102,300               154,038 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก

ปีที่ 2

(308,075 บาท/ปี)

4 การผลติกลา้ปาลม์น้ํามันพันธุด์โีดย

กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%) โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 4,044,000               641,250 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก

ปีที่ 2

(1,282,500 บาท/ปี)

5 สถานการณก์ารระบาดของโรคปาลม์น้ํามัน

และแนวทางการควบคุมโดยชีววธิี

รศ.ดร.วสันณ ์เพชรรัตน ์ (80%)

ผศ.เสมอใจ ชื่นจติต ์   (20%)

โครงการพัฒนา

มหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557 √                 2,794,001               203,600 100 งบประมาณ

6 เดอืนแรก

ปีที่ 2

(407,200 บาท/ปี)

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ



3/10

3    เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนของเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

กําลังดําเนนิการ สิ้นสุด

6 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาลม์น้ํามัน

 เพื่อการผลติเมล็ดพันธุล์ูกผสมเทเนอราเชิง

พาณชิย์

รศ.ดร. ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ์1 (33.3%)

ศ.ดร. อมรรัตน ์พงศด์ารา2      (33.3%)

รศ.ดร. สมปอง  เตชะโต3       (33.3%)

ม.สงขลานครินทร์ 

และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย

พ.ค.54-พ.ค.57 √               12,984,520             1,750,000 33.3 งบประมาณ

เดอืน

ต.ค.54-มี.ค.55

(3.5 ลา้นบาท/ปี)

รวมเงนิทุนวจิัยจากภายนอกที่ไดร้ับการสนับสนุน ของ 6 เดอืนหลัง ปีที่ 5 3,008,983         บาท

รวมเงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ของปีที่ 5 6,573,662         บาท
หมายเหต ุลําดับที่ 6 เป็นโครงการวจิัยร่วมระหวา่ง 3 หนว่ยงาน คอื 1: สถานวจิัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน    2: สถานวจิัยจโีนมและชีวสารสนเทศ   3:สถานวจิัยความเป็นเลศิเทคโนโลยชีีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมเงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ปีที่ 1-5 12,839,839        บาท

งบประมาณที่ไดร้ับ

ทัง้โครงการ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน

 % ผลงาน

ของสถานวจิัย
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
ชื่อโครงการวจิัย คณะผูด้ําเนนิการวจิัย แหลง่ทุน

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ
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ลําดับที่ ชื่อนักวจิัย คณะ/ภาควชิา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดวา่จะทํา
แหลง่ทุนที่เสนอขอ

/คาดวา่จะขอ

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1 รศ.ดร.วันวศิาข ์ งามผอ่งใส ภาควชิาสัตวศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาลม์น้ํามันเป็นแหลง่

พลังงานทดแทนขา้วโพดบดในอาหารโค

พื้นเมอืงภาคใต้

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.52                  359,600                  179,800                   179,800

2 นายประกิจ  ทองคํา ศูนยว์จิัยและพัฒนาการผลติปาลม์น้ํามัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาในการ

เก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามันชนดิผลดบิสี

ดําและผลดบิสเีขยีว

สํานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

ต.ค.51-ก.ย.53                  605,700                  150,000                  150,000

รายงาน   6  เดอืนแรก ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2554.......

ลําดับที่ ชื่อนักวจิัย คณะ/ภาควชิา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดวา่จะทํา
แหลง่ทุนที่เสนอขอ

/คาดวา่จะขอ

ระยะเวลาดําเนนิการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1 รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา  ภาควชิาพัฒนาการเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูก

ปาลม์น้ํามันตอ่ความมั่นคงทางดา้นอาหาร

ของประเทศไทย

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัย

แหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557                1,102,300                 398,900                  398,900

2 รศ.ดร.วสันณ ์เพชรรัตน์ ภาควชิาการจัดการศัตรูพชื

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณก์ารระบาดของโรคปาลม์น้ํามัน

และแนวทางการควบคุมโดยชีววธิี

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัย

แหง่ชาต ิ(NRU)

2554-2557                2,794,001                  733,134                   733,134

หมายเหตุ เป็นนักวจิัยใหม่ที่เสนอโครงการขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการวจิัยด้านเขตกรรมปาล์มน้ํามันเป็นครั้งแรก

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2552........

   RC/KPI.3 

4.  นักวจิัยใหม่ที่เข้าร่วมเครือข่ายวจิัย....สถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....
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5.1 ฐานข้อมูล /Website ของสถานวจิัย (มี/ ปรับปรุง)
รายงาน  6  เดอืนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดอืน/ป.ี..เมษายน 2550...ถึงเดอืน/ป.ี...กันยายน 2550......

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 7 มถิุนายน 2550

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 7 มถิุนายน 2551

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 9 กรกฎาคม 2551

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 30 กันยายน 2552

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 4  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2553.....ถึงเดอืน/ป.ี....กันยายน 2553...........
ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 30 เมษายน 2553

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 10 มกราคม 2554

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/oparc_index.htm 5 กรกฎาคม 2554

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ป.ี..มีนาคม 2555.......
ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง  หมายเหตุ

1 http://natres.psu.ac.th/researchcenter/palm/palm_index.htm 27 กุมภาพันธ ์2555
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รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดอืน/ป.ี...เมษายน 2551.......ถึงเดอืน/ป.ี....กันยายน 2551...........

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดอืน/ป.ี...ตุลาคม 2550.....ถึงเดอืน/ป.ี....มีนาคม 2551..........

5.  ฐานข้อมูล /website ของเครอืข่ายวจิัย....สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....

รายงาน   6  เดอืนแรก ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ป.ี..กันยายน 2554.......

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่ 4  ระหว่างเดอืน/ป.ี...ตุลาคม 2553.......ถึงเดอืน/ป.ี......มีนาคม 2554........

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดอืน/ป.ี...เมษายน 2552......ถึงเดอืน/ป.ี....กันยายน 2552........



   RC/KPI.3 

5.  ฐานข้อมูล /website ของเครอืข่ายวิจัย....สถานวิจัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน.....

5.2 การ link กับ Website อื่นๆ : จํานวน 5 Website 

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดอืน/ป.ี...เมษายน 2551.......ถงึเดอืน/ป.ี....กันยายน 2551...........

ลําดับที่ ชื่อ Web site URL วัน เดอืน ป ี ที่ Link Web site หมายเหตุ

1 สํานักวจิัยและพัฒนา http://rdo.psu.ac.th/ 9 กรกฎาคม 2551

2 สถานวจิัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากปาลม์น้ํามันและพชืน้ํามัน http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/index2.php 9 กรกฎาคม 2551

3 สถานวจิัยผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลยีน้ํามันปาลม์ http://www.poptec.psu.ac.th/ 9 กรกฎาคม 2551

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดอืน/ป.ี...เมษายน 2552......ถงึเดอืน/ป.ี....กันยายน 2552........

ลําดับที่ ชื่อ Web site URL วัน เดอืน ป ี ที่ Link Web site หมายเหตุ

1 ศูนย์วจิัยปาลม์น้ํามันสุราษฎร์ธานี http://it.doa.go.th/palm/index.html 30 กันยายน 2552

2 กรมวชิาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/ 30 กันยายน 2552
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ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม ชื่อผูป้ระดิษฐ/์สรา้งสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1 ปาล์มน้ํามันลูกผสมเทเนอรา พันธุ ์"ทรัพย ์ม.อ.1" รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์ ขอ้มูลจากเวบไซต์ดังนี้

http://natres.psu.ac.th/researchstation/index_2.html

http://share.psu.ac.th/blog/jaree-train/14259

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่ 3  ระหว่างเดอืน/ป.ี..ตุลาคม 2552.....ถึงเดอืน/ป.ี....มีนาคม 2553........

   RC/KPI.3 

     6.1  จํานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย.....สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน.....
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน  6  เดอืนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดอืน/ป.ี..เมษายน 2550...ถึงเดอืน/ป.ี...กันยายน 2550......

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรจากสหกรณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันนราธวิาส เพื่อเป็นวทิยากรเกี่ยวกับปาล์ม

น้ํามัน และนําความรูไ้ปถา่ยทอดใหก้ับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันในเขตจังหวัด

นราธวิาสต่อไป  ณ หอ้ง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 4 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 18-19 พ.ค.50

2 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ในโครงการส่งเสรมิปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550  ของสํานัก

ส่งเสรมิและจัดการสินคา้เกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนา

อาชพีการเกษตรจังหวัดระยอง (พชืสวน) จํานวน 49 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28-29 ม.ิย.50 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0360 

วันที่ 25 ม.ิย.2550, 

ที่ กษ 1012/1342 วันที่ 21 ม.ิย.2550

3 การจัดการสวนปาล์มอยา่งมปีระสิทธภิาพ...

จากงานวจิัยสู่เกษตรกร

เกษตรกรและผูใ้นใจในงาน มอ.วชิาการ ประจําปี 2550 

ณ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี จํานวน 80 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 8 ก.ค.50 ตามหนังสือที่ มอ 991/221  

วันที่ 18 พ.ค.2550

4 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ในพื้นที่ ต.ทุง่มะพรา้ว อ.ทา้ยเหมอืง จ.พังงา

จํานวน 20 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 24-25 ก.ค.50 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0332 

วันที่ 18 ม.ิย.2550

5 การใชปุ้ย๋รว่มกับระบบน้ําในปาล์มน้ํามัน เกษตรกรที่เขา้อบรม จัดโดยบรษิัทชุมพรอุตสาหกรรม 

ณ หอประชุมศูนยห์มอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชุมพร จํานวน 300 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28-29 ก.ค.50

6 แนวทางการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพ

วงการปาล์มน้ํามันจังหวัด

สุราษฎรธ์านี

เกษตรกรและผูส้นใจที่เขา้รว่มประชุมเชงิวชิาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและ

เสรมิสรา้งศักยภาพวงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธ์านี”  จัดโดย คณะ

เทคโนโลยแีละการจัดการมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

ณ หอ้งประชุม 1 สํานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี  จํานวน 30 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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

   RC/KPI.3 



 6.3/2

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

7 ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในการเกษตร

ภาคใต้ (ปาล์มน้ํามัน)

เกษตรกรและผูส้นใจที่เขา้รว่มฟังบรรยาย จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร ์(งาน ม.อ.

วชิาการ 2550 ) ในการสัมมนาทางวชิาการ เรื่อง "ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ

ในการเกษตรภาคใต้" ณ หอ้งประชุมกรุงเทพฯ โรงแรม บพี ีแกรนด์ ทาวเวอร ์

หาดใหญ ่จํานวน 50 คน 

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17 ส.ค.50 ตามหนังสือที่ สศกท 2550/44 

วันที่ 25 ก.ค.2550

8 6 ตัน เราทําได้ และความรูเ้รื่องปุย๋เคมี ผูเ้ขา้รว่มการสัมมนาคลัสเตอรป์าล์มน้ํามัน (กลุ่มเกษตรกร) จัดโดยศูนยส์่งเสรมิ

อุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎรธ์านี ภายใต้โครงการ เพิ่มขดีความสามารถ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันในพื้นที่จังหวัด

สุราษฎรธ์านี ณ หอ้งอบรมศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรม ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22 ส.ค.50 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0341 

วันที่ 16 ส.ค.2550, 

ที่ อก 0411/542 วันที่ 10 ส.ค.2550

9 การเตรยีมพื้นที่และการปลูกปาล์มน้ํามัน เกษตรกรรว่มโครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 จัดโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดประจวบครีขีันธ ์ณ หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทรายทอง 

อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบครีขีันธ ์จํานวน 150 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 การใชปุ้ย๋เคมใีนปาล์มน้ํามัน เกษตรกรและผูส้นใจที่เขา้ฟังการอภิปรายหัวขอ้ “6 ตัน เราทําได้”  ในการสัมมนา

คลัสเตอรป์าล์มน้ํามัน (กลุ่มเกษตรกร) ณ โรงเรยีนสววีทิยา อ.สว ีจ.ชุมพร 

จํานวน 130 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 18 ก.ย.50 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0579 

วันที่ 12 ก.ย.2550
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รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่  1  ระหว่างเดอืน/ป.ี.....ตุลาคม 2550......ถึงเดอืน/ป.ี.....มีนาคม 2551........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 การเตรยีมพื้นที่ ความสําคัญของพันธุ ์ การ

จัดการสวนและการจัดการปุย๋  และการเก็บ

เกี่ยวอยา่งมคีุณภาพ

เกษตรกรและเจา้หน้าที่สํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 150 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 วทิยากรปาล์มน้ํามัน สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธ์านี และสํานักงานความรว่มมอื

ทางวชิาการแหง่เยอรมัน (GTZ)  ณ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เขตการศกึษา 

สุราษฎรธ์านี  โดยมผีูน้ําเกษตรกร จํานวน 58 คน ซึ่งจะเป็นวทิยากรเผยแพร่

ความรูแ้กเ่กษตรกรผูป้ลูกปาล์มในพื้นที่ต่อไป

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 20-21 พ.ย.50 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0462  

วันที่ 12 พ.ย.2550

3 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรและผูท้ี่สนใจปลูกปาล์มน้ํามัน จัดโดยบรษิัทสี่ภาคในสยามทัวร ์จํากัด 

จังหวัดเชยีงราย ณ วังลาวแคมปป์ิ้ง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 ผลการวจิัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร จังหวัดนราธวิาส จัดโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

นราธวิาส ณ หอ้งประชุมใบไมส้ีทอง ศาลากลางจังหวัดนราธวิาส จํานวน 84 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 14 ธ.ค.50 ตามหนังสือที่ ศธ 0521/5623 

วันที่ 12 ธ.ค.2550,

ที่ นธ 0009/12157 วันที่ 3 ธ.ค.2550

5 แนวทางการแกป้ัญหาและพัฒนาวงการปาล์ม

น้ํามันของชาติ

ผูเ้ขา้รว่มการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแกป้ัญหาและพัฒนาวงการปาล์มน้ํามัน

ของชาติ  ณ หอ้งประชุม 1   สํานักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี  จํานวน 54 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 26-27 ธ.ค.50 ตามหนังสือที่ มอ 991/603 

วันที่ 14 ธ.ค.2550

6 ปาล์มน้ํามัน คณะดูงานจากประเทศเวยีดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกจิกรรมของมหาวทิยาลัย-

สงขลานครนิทรแ์ละสถาบันทรัพยากรชายฝัง่  ณ หอ้งประชุมสถาบันทรัพยากร

ชายฝัง่ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์จํานวน 10 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25 ม.ค.51 ตามหนังสือที่ มอ 169/4962  

วันที่ 23 ม.ค.2551
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ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

7 การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ 

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุ่มบรษิัทวจิติรภัณฑ์

ณ โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร และโรงงานวจิติรภัณฑ์

สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร จํานวน 350  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 18-22 ก.พ.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/025  

วันที่ 23 ม.ค.2551

8 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ผูเ้ขา้ฟังการสัมมนาเรื่อง  “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอยา่งมปีระสิทธภิาพ” 

จัดโดยเครอืขา่ยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไทย 

(Industrial Technology Assistance Program : ITAP)   ณ โรงแรม เมอรี่ไทม์

ปารค์ แอนด์ สปา รสีอรท์ อ.เมอืง จ.กระบี่ จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551  ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ณ หอ้งประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

(รุน่ที่ 1 ภาคตะวันออก) จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 4-6 ม.ีค.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073  

วันที่ 29 ก.พ.2551, 

ที่ กษ 1012/2548 วันที่ 26 ก.พ.2551

10 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551  ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน) (รุน่ที่ 2 ภาคใต้) จํานวน 60 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 10-14 ม.ีค.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/073  

วันที่ 29 ก.พ.2551, 

ที่ กษ 1017/0211 วันที่ 28 ก.พ.2551

11 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551 ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดตรัง (พันธุพ์ชืเพาะเลี้ยง) จํานวน 80 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23-27 ม.ีค.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0101 

วันที่ 20 ม.ีค.2551,

ที่ กษ 1017/0353 วันที่ 17 ม.ีค.2551

12 สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์ม

น้ํามันในปัจจุบันและอนาคต

ผูเ้ขา้รว่มการบรรยาย จัดโดยศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน) ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

จํานวน 80 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 27-28 ม.ีค.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0100 

วันที่ 20 ม.ีค.2551,

ที่ กษ 1017.8/113 วันที่ 19 ม.ีค.2551

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ
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รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่  2  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2551......ถึงเดอืน/ป.ี....กันยายน 2551...........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และ

การเก็บตัวอยา่งดินและใบปาล์มน้ํามัน

สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพนิ และสํานักงานเกษตรอําเภอเคยีนซา จังหวัด

สุราษฎรธ์านี  ในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551 ของ

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ณ ศาลาประชาคม อําเภอเคยีนซา และ หอประชุมโรงเรยีน

ตรณาราม  อําเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎรธ์านี จํานวน 318 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 การเตรยีมพื้นที่ปลูก พันธุป์าล์ม การดูแล

รักษา และการจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ถูกต้อง

ผูเ้ขา้ฟังการบรรยาย จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ณ โรงแรมเซาทเ์ทริน์ววิ อ.เมอืง จ.ปัตตานี จํานวน 391 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 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 จัดโดยสํานักงานการคา้ภายใน

จังหวัดสงขลา ณ หอ้งประชุมอภิชัย โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 

จํานวน 80 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17 ม.ิย.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0221 

วันที่ 10 ม.ิย.2551,

ที่ พณ 0412.57/202 วันที่ 30 พ.ค.2551

4 สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน ขอ้คํานึงในการสรา้ง

สวนปาล์มน้ํามัน พันธุป์าล์มน้ํามัน การจัดการ

สวนปาล์ม และการจัดการปุย๋ในสวนปาล์ม

น้ํามัน

เกษตรกรที่เขา้รฝกึอบรมหลักสูตร “การปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน” และหลักสูตร 

“การปฏบิัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน” เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในการผลิต

ปาล์มน้ํามันแกเ่กษตรกรเปา้หมาย ของจังหวัดพัทลุง ณ วทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยพีัทลุง อ.เมอืง จ.พัทลุง จํานวน 350 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 24 ม.ิย.51 ตามหนังสือที่ มอ 544.03/0241 

วันที่ 23 ม.ิย.2551,

ที่ พท 0009/5113 วันที่ 11 ม.ิย.2551

5 การใชปุ้ย๋สําหรับปาล์มน้ํามัน เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามันและบุคคลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ จํานวน 4 รุน่ รุน่ละ 

80 คน รวม 320 คน แต่เขา้รว่มทัง้หมด 507 คน จัดโดย ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนา

อาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22-25 ก.ค.51 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0448 

วันที่ 15 ก.ค.2551, 

ที่ กษ1017.8/7735  วันที่ 20 ม.ิย.2551
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

6 การเตรยีมพื้นที่การปลูกปาล์มน้ํามันและการ

เก็บเกี่ยว

เกษตรกรในโครงการสรา้งและพัฒนาเกษตรรุน่ใหม ่จัดโดยวทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยตีรัง ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง อ.เมอืง จ.ตรัง 

จํานวน 30 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28 ก.ค.51 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0476 

วันที่ 29 กค.2551, 

ที่ ศธ 0643.03/638  วันที่ 20 ม.ิย.2552

7 การปลูกปาล์มน้ํามัน เกษตรกรคลื่นลูกใหม ่ซึ่งได้แก ่นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ของโรงเรยีนนํารอ่ง 

8 โรงเรยีน ในจังหวัดกระบี่  จํานวน 2 รุน่ รวม 175 คน จัดโดยศูนยส์่งเสรมิและ

พัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25-28 ส.ค.51

8 เทคนิคการบรหิารจัดการสวนปาล์มน้ํามันเพื่อ

ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

สํานักงานการคา้ภายในจังหวัดสุราษฎรธ์านี และผูเ้ขา้รับการฝกึอบรมโครงการ

ฝกึอบรมผูน้ําองคก์รในธุรกจิปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อจัดทําขอ้ตกลง

ความรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในระดับจังหวัด

จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี  จํานวน 50 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17 ก.ย.51
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่  2  ระหว่างเดอืน/ป.ี.....ตุลาคม 2551.......ถึงเดอืน/ป.ี....มีนาคม 2552...........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังให้

ประสบความสําเร็จ

ชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และผูเ้ขา้รว่มงานประชุมวชิาการ เรื่อง “การ

จัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังใหป้ระสบความสําเร็จด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ ”  

ณ โรงแรมธรรมรนิทรธ์นา อ.เมอืง จ.ตรัง จํานวน 500 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 14 ธ.ค.51

2 ปาล์มน้ํามัน ชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต และผูเ้ขา้รับการฝกึอบรมในการฝกึอบรมให้

ความรูแ้กเ่กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต  ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต  

ณ สวนปาล์มน้ํามัน นายอักษร น้อยสวา่ง เลขที่ 24 หมูท่ี่ 5 ต.บงึชําออ้ 

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จํานวน 50 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 19 ธ.ค.51

3 การผลิตปาล์มน้ํามันอยา่งมีประสิทธภิาพ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มจังหวัดพัทลุง และชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง 

ณ โรงเรยีนมัธยมตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จํานวน 66 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17 ม.ค.52 ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /021

ลงวันที่ 13 มกราคม 2552

4 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดนราธวิาส และสํานักงาน สหกรณ์ผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามันนราธวิาส จํากัด ณ หอ้งประชุมของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนราธวิาส

จํานวน 35 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 19 ม.ค.52

5 การจัดการปุย๋ในการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสุราษฎรธ์านี และเกษตรกรที่เขา้อบรมตามโครงการพัฒนาการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธ์านี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) รุน่ที่ 1 จํานวน 615 คน 

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซา่ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17 ก.พ.52 ตามหนังสือที่ สฎ 0009/1799 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2552
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

6 การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุ่มบรษิัทวจิติรภัณฑ์

ณ โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร และโรงงานวจิติรภัณฑ์

สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร จํานวน 450  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 2-6 ม.ีค.52 ตามหนังสือที่ มอ 544.03 /056 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2552

7 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน) 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 10-11 ม.ีค.52 ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228 

วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2552

8 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา รุน่ที่ 2 

จํานวน 40 คน ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

(พชืสวน) อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 17-18 ม.ีค.52 ตามหนังสือที่ กษ 1017/0228 

วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2552

9 ปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ีทดแทนปาล์มอายุเกนิ 

20 ปี

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน และจังหวัดสตูล ในโครงการส่งเสรมิปลูกปาล์มน้ํามัน

พันธุด์ีทดแทนปาล์มอายุเกนิ 20 ปี โครงการพัฒนาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2552 ณ หอ้งประชุมที่วา่การอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล จํานวน 160 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 24 ม.ีค.52 ตามหนังสือที่ สต 0009/1717 

วันที่ 24 ก.พ.2552

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่  3  ระหว่างเดอืน/ป.ี...เมษายน 2552......ถึงเดอืน/ป.ี......กันยายน 2552.........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน) 

จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 60 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28-29 เม.ย.52 ตามหนังสือที่ กษ.1017/0554 

ลงวันที่ 20 เมษายน 2552

2 การจัดการปุย๋ในการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552  ณ โรงแรมสยามธานี 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 662 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 21 พ.ค.52 ตามหนังสือที่ สฎ 0009/ว 2981 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2552

3 การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ผูเ้ขา้ฟังการบรรยาย และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในกจิกรรมสนทนา

เทคโนโลยดี้านการเกษตรเรื่อง “โอกาสและความอยูร่อดของธุรกจิปาล์มน้ํามัน” 

ในโครงการเกษตรกา้วหน้าณ โรงแรมนิภาการเ์ด้น จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 60 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 19 ม.ิย.52 ตามหนังสือที่ ส.ญ.ต.105/52 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

4 เสวนาด้านปาล์มน้ํามัน จังหวัดตรังกับวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ในงาน "งานวันไรน่าและวัน

ขยายผลองคค์วามรูเ้กษตรกรรุน่ใหมป่ระจําปี 2552"  ณ บรเิวณหอประชุม

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ต.นาทา่มเหนือ อ.เมอืง จ.ตรัง จํานวน 200 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23 ม.ิย.52 ตามหนังสือที่ตง 0011/08998 

ลงวันที่ 12 มถิุนายน 2552            

5 การสรา้งสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดพัทลุงและเกษตรกรที่อบรมหลักสูตร"การสรา้งสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูน

ความรูแ้ละทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน" ในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ปาล์มน้ํามัน ปี 2552 ณ ศาลาประชาคมอําเภอปา่บอน อ.ปา่บอน จ.พัทลุง

จํานวน 100 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 24 ม.ิย.52 ตามหนังสือที่ พท 0009/6258 

ลงวันที่ 17 มถิุนายน 2552

6 ปาล์มน้ํามันเป็นพชืทอง ของเกษตรกรชายแดน

ใต้ จรงิหรอื

สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงานปาล์มน้ํามัน

สัญจรภาคใต้  ณ โรงแรมบพี ีแกรนด์ทาวเวอร ์อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 

จํานวน 200 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 13 ก.ค.52 ตามหนังสือที่ กษ 1017/1207 

ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2552
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

7 การจัดการปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อการ

ผลิตปาล์มน้ํามันแบบยั่งยนื

ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) และผูเ้ขา้อบรม 

ในงานมหกรรมโรงเรยีนปาล์มน้ํามันและยางพาราแฟร ์จํานวน 4 รุน่ รุน่ละ 120 คน 

รวม 480 คน ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 14-17 ก.ค.52 ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/ 287 

ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2552

8 การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใชปุ้ย๋ใน

สวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสงขลาและเกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงานทดแทน

ปี 2552  ณ ศาลาประชาคมอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จํานวน 125 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 24 ก.ค.52 ตามหนังสือที่ สข 0009/10538 

ลงวันที่ 8 มถิุนายน 2552

9 การปลูกปาล์มน้ํามัน ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) และเยาวชนใน

จังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ๆละ 100 คน รวม 200 คน ณ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนา

อาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28-31 ก.ค.52 ตามหนังสือที่กษ 1017.8/ 293  

ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2552

10 การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใชปุ้ย๋ใน

สวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสงขลาและเกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงานทดแทน 

ปี 2552  ณ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ ่จํากัด จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 29 ก.ค.52 ตามหนังสือที่ สข 0009/10538 

ลงวันที่ 8 มถิุนายน 2552 

ที่สข 0009/10572 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

11 การยกระดับผลผลิตปาล์มน้ํามัน

จังหวัดตรัง

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และผูเ้ขา้รว่มในงานวันประชุมทางวชิาการ

ปาล์มน้ํามัน ณ หอ้งภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาปารค์ จ.ตรัง จํานวน 350 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23 ส.ค.52 ตามหนังสือที่ สปตง 011/2552  

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

12 ทศิทางปาล์มน้ํามันของไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยนื สถานีวจิัยสิทธพิรกฤดากร สถาบันคน้ควา้และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และผูเ้ขา้รว่มการบรรยาย ในงาน “สืบสาน

ตํานานเกษตร หมอ่มเจา้สิทธพิร กฤดากร” ณ สถานีวจิัยสิทธพิรกฤดากร 

ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีขีันธ ์จํานวน 70 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 4 ก.ย.52 ตามหนังสือที่ ศธ 0513.12307/0262 

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

13 การปลูกปาล์มน้ํามัน สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ณ ศูนยส์่งเสรมิและ

พัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุร ี(พันธุพ์ชืเพาะเลี้ยง) อ.หนองใหญ ่จ.ชลบุร ี

จํานวน 55 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28-29 ก.ย.52 ตามหนังสือที่ กษ 1015/1924 

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552  

ที่ กษ 1015/2176 วันที่ 11 กันยายน 2552
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่  3  ระหว่างเดอืน/ป.ี.....ตุลาคม 2552......ถึงเดอืน/ป.ี......มีนาคม 2553........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุ่มบรษิัทวจิติรภัณฑ์

ณ โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร และโรงงานวจิติรภัณฑ์

สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร จํานวน 500  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 2-6 ม.ีค.53 ตามหนังสือที่ มอ 500/0150

ลงวันที่ 28 มกราคม 2553

2 วทิยากรปาล์มน้ํามัน สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่

ส่งเสรมิการเกษตร ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

อ.เมอืง จ.กระบี่ จํานวน 150 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23-24 ม.ีค. 53 ตามหนังสือที่ กษ.1017/0338 

ลงวันที่ 3 มนีาคม 2553

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ



 6.3/12

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่  4  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2553........ถึงเดอืน/ป.ี.....กันยายน 2553......

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดชลบุร ีจํานวน 63 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25-30 เม.ย.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

2 การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรมอืใหม่ เกษตรกรกา้วหน้าในเครอืขา่ยของหน่วยงานต่างๆผูส้นใจทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝัง่อันดามันรวมถงึเยาวชนคลื่นลูกใหมป่าล์มน้ํามันของโรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ

เกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน) จํานวน 400 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 18-21 พ.ค.53 ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

3 การปลูกปาล์มน้ํามันอยา่งยั่งยนื เกษตรกรกา้วหน้าในเครอืขา่ยของหน่วยงานต่างๆผูส้นใจทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝัง่อันดามันรวมถงึเยาวชนคลื่นลูกใหมป่าล์มน้ํามันของโรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ

เกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน) จํานวน 800 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1-11 ม.ิย.53 ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

4 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดสุราษฎรธ์านี จํานวน 70 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 3-5 ม.ิย.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

5 การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเยาวชนคลื่นลูก

ใหมป่าล์มน้ํามัน

เยาวชนคลื่นลูกใหมป่าล์มน้ํามัน ของโรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 

และศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) จํานวน 300 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22-27 ม.ิย.53 ตามหนังสือที่ กษ 1017.8/162 

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

6 การจัดการสวนปาล์มอยา่งมปีระสิทธภิาพ

และใหผ้ลตอบแทนต่อผูป้ระกอบการ

 เกษตรกรและผูส้นใจ กลุ่มบา้นไสต้นวา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 จํานวน 27 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23 ม.ิย.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0584.02/365 

ลงวันที่ 7 มถิุนายน 2553

7 การจัดการสวนปาล์มและการจัดการปุย๋ใน

สวนปาล์มน้ํามัน

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมอบรม/ศกึษาดูงานทักษะการบรหิารงานผูน้ํากลุ่มอาชพีและ

เกษตรกร ของมูลนิธศิุภนิมติแหง่ประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 

(ADP สระเพลง) จํานวน 45  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 21 ส.ค.53 ตามหนังสือที่ ศม.2010/075

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553

8 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดตราด จํานวน 35 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25-27 ส.ค.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

9 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดสระแกว้ จํานวน 53  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 2-4 ก.ย.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

10 วทิยากรปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

จํานวน 60 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 13-17 ก.ย.53 ตามหนังสือที่ กษ.1017/1163 

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่  4  ระหว่างเดอืน/ป.ี...ตุลาคม 2553.......ถึงเดอืน/ป.ี.....มีนาคม 2554..........

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดสุราษฎรธ์านี จํานวน 70  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 6-8 ต.ค.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

2 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดตราดและสระแกว้ จํานวน 68  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22-26 พ.ย.53 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

3 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ในงาน “น้ําพระราชหฤทัยปกเกล้าชาวกระบี่ : มหกรรม

ปาล์มน้ํามัน 2553” จังหวัดกระบี่ จํานวน 2,000  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 3-7 ธ.ค.53 ตามหนังสือที่ กบ 0009/15779 

ลงวันที่ 23 พฤศจกิายน 2553 

4 การปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองและเจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบ

ของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก 

ได้แก ่จังหวัดชลบุร ีระยอง จันทบุร ีตราด ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีและสระแกว้

จํานวน 60  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23-24 ธ.ค.53 ตามหนังสือที่ กษ 1015/2424 

ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2553 

5 การปลูกปาล์ม การผลิตปาล์มน้ํามัน อาจารย ์และนักศกึษาภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

และการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 20  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 7 ก.พ.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0559/0209 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 

6 การเก็บตัวอยา่งใบปาล์มเพื่อวเิคราะห์

ธาตุอาหาร

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ของบรษิัทยูนิวานิช และบรษิัทสหอุตสาหกรรมปาล์ม จังหวัดกระบี่

จํานวน 130  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 13-18 ก.พ.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

7 การปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน และ การ

ปฏบิัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน  ปี 2553 

ของจังหวัดพัทลุง จํานวน 70  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 23 ก.พ. 54 ตามหนังสือที่ พท 0409/341 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ์2554  

8 การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุ่มบรษิัทวจิติรภัณฑ์

ณ โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร และโรงงานวจิติรภัณฑ์

สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร จํานวน 400  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1-5 ม.ีค.54 ตามหนังสือที่ มอ 500/0207

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2554

9 การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร เกษตรกรในโครงการฯของศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน) จํานวน 380 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 8-10 ม.ีค.54 ตามหนังสือที่ มอ.500/0211 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2554  

10 การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร ลูกคา้ ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ ในโครงการ การสรา้งแรงบันดาลใจสืบทอดสวนปาล์ม

น้ํามันของผูร้ับชว่งต่อลูกคา้ ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ จํานวน 50 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 14 ม.ีค.54 ตามหนังสือที่ กบ 150(จ)/245 

ลงวันที่ 9 มนีาคม 2554

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนแรก ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ป.ี..กันยายน 2554.......

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื จังหวัดกระบี่ ณ สหกรณ์นิคมอา่วลึก ต.คลองยา อ.ปลายพระยา 

จ.กระบี่ จํานวน 48 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25-29 เม.ย.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

2 การผลิตปุย๋ชวีภาพคุณภาพสูงจากเศษวัสดุ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร

กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเขา้รว่มการสัมมนา

โครงการส่งเสรมิการนําเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต่อเนื่องจากการเกษตร

มาใชป้ระโยชน์ผลิตปุย๋ชวีภาพ จัดโดย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธ์านี

ณ หอ้งศรวีชิัย โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 130 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 11 พ.ค.54 ตามหนังสือที่ สฎ 0028(1)/1792 

ลงวันที่ 26 เมษายน 2554  

3 Palm Oil Plantation Possibility in Lao PDR & 

Palm Oil for Biofuel

ขา้ราชการด้านการเกษตรและปา่ไม ้ทุกแขวงของ สปป ลาว และผูเ้ขา้รว่มงาน workshop 

เรื่อง Public Awareness on Biofuels feedstock and Options จัดโดย Department of 

Electricity of the Ministry of Energy and Mines of LAO PDR สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ณ โรงแรมลาวพลาซา่ นครเวยีงจันท ์ประเทศลาว จํานวน 85 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 27 พ.ค.54 ตามหนังสือ OPGTECH

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

4 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันหลังจากเกดิ

อุทกภัย

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ณ จังหวัดกระบี่ และสุราษฎรธ์านี จํานวน 58 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 6-10 ม.ิย.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

5 การอา่นคา่วเิคราะหใ์บเพื่อกําหนดอัตราคา่ใช้

ปุย๋สําหรับปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ จํานวน 48 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 25-28 ม.ิย.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

6 การอา่นคา่วเิคราะหใ์บเพื่อกําหนดอัตราคา่ใช้

ปุย๋สําหรับปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ณ อําเภอบอ่ไร ่จังหวัดตราด จํานวน 65 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 ม.ิย.-2 ก.ค.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

7 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการฝกึอบรมกลุ่มอาชพีปลูกปาล์มน้ํามัน สํานักงานเทศบาล

ตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องคค์วามรูใ้นการประกอบอาชพี

ใหก้ับประชาชน ณ หอประชุม โรงเรยีนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

จํานวน 140 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22 ก.ค.54 ตามหนังสือ ที่ พท 54401/1249 

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554  

8 การใชส้ารเคมใีนสวนปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ณ โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จํานวน 35 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 20-22 ก.ค.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

9 การผลิตปาล์มน้ํามันคุณภาพ เกษตรกรแกนนํากลุ่มปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบลของจังหวัดกระบี่

เพื่อพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามัน และขับเคลื่อนใหจ้ังหวัดกระบี่เป็นเมอืงปาล์มน้ํามัน

คุณภาพ ในโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเชงิคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด

เขตการคา้เสร ีณ หอ้งประชุมชา้งเผอืก องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดกระบี่ 

จํานวน 450 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 26 ก.ค.54 ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 2532  

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

10 ปาล์มน้ํามัน เกษตรกรในตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ 

องคค์วามรูใ้นการประกอบอาชพีใหก้ับเกษตรกร ณ หอ้งประชุมองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จํานวน 40 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1 ส.ค.54 ตามหนังสือที่ มอ.544.03/0207 

ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

11 การปฏบิัติที่ดีสําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน เกษตรกรและผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่เขา้รว่มการรับฟังขอ้คดิเห็น

และขอ้เสนอแนะจากผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อนําไปปรับปรุงรา่งมาตรฐานสินคา้

เกษตรใหม้คีวามสมบูรณ์และนําไปใชป้ฏบิัติ ในงานสัมมนาระดมความเห็นต่อรา่ง

มาตรฐานสินคา้เกษตร จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

ณ หอ้งประชุมรมิน้ํา โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎรธ์านี จํานวน 35 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 3 ส.ค.54 ตามหนังสือที่ กษ 2303/ว 527 

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

12 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ประสบ

ความสําเร็จ

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ในโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใชเ้ป็น

พลังงานทดแทน ปี 2554 ของจังหวัดตรัง เพื่อใหเ้กษตรกรที่เขา้อบรมสามารถ

นําองคค์วามรูท้ี่ได้ไปปรับใชไ้ด้อยา่งถูกต้องกอ่ใหเ้กดิผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ณ หอ้งประชุมโรงแรมธรรมรนิทรธ์นา อ.เมอืง จ.ตรัง 

จํานวน 500 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 5 ส.ค.54 ตามหนังสือที่ ตง 0009/9773 

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

13 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน เจา้หน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในการจัดประชุมชี้แจงโครงการและ

พัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสรมิและพัฒนาพชืเศรษฐกจิของจังหวัดพังงา 

กจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554 ณ โรงแรมพาวลิเลี่ยน 

ควนีส์ เบย ์อ.มอืง จ.กระบี่ จํานวน 65 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 30 ส.ค.54 ตามหนังสือที่ พง 0009/8432 

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554  
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6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยของเครอืข่ายวจิัย...สถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน...........

     6.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ป.ี..มีนาคม 2555.......

ลําดับที่ เรื่อง ผูร้ับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้
วันที่

ที่นําไปใชป้ระโยชน์
หลักฐาน หมายเหตุ

1 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการและพัฒนา

คุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ระบบ

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร

และอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) และผูเ้ขา้รว่มการสัมมนาระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

“รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ระบบ” เพื่อ

ประมวลขอ้คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มสัมมนาเพื่อนําไปสู่การประเมนิผลดี/ ผลเสีย 

ผลกระทบกับผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธ์านี และกระบี่ 

ในโครงการ “การศกึษาการนํามาตรฐานทะลายปาล์มน้ํามันไปใชแ้ละวเิคราะห์

ผลกระทบในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ”  จํานวน 30 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 4-6 ต.ค.54 ตามหนังสือที่ มอ 875/1555 

ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

2 การอา่นคา่วเิคราะหใ์บเพื่อกําหนดอัตราคา่ใช้

ปุย๋สําหรับปาล์มน้ํามัน

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงาน

อยา่งยั่งยนื ณ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ จํานวน 50 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 19-23 ธ.ค.54 ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.02/0038  

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553

3 การปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ีทดแทนสวนเกา่ จังหวัดกระบี่ และผูเ้ขา้อบรม ตามโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ี

ทดแทนสวนเกา่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน ประจําปี

งบประมาณ 2555   ณ หอ้งประชุมชา้งเผอืก องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดกระบี่ 

จํานวน 500 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 20-21 ก.พ.55 ตามหนังสือที่ กบ 0009/ว 419  

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2555

4 การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

เกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของกลุ่มบรษิัทวจิติรภัณฑ์

ณ โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร และโรงงานวจิติรภัณฑ์

สวนปาล์ม จํากัด ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร จํานวน 400  คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28 ก.พ.-3 ม.ีค.55 ตามหนังสือที่ มอ 500/0231

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2555

5 การจัดการสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง  จังหวัดตรัง สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน ใน

งานประชุมสัมมนาการจัดการสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง เพื่อมุง่เน้นใหเ้กษตรกรชาวสวน

ปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความรูค้วามสามารถ ในการบรหิารจัดการสวนปาล์มน้ํามันโดยใชห้ลัก

 3 ดี  ได้อยา่งถูกต้อง จํานวน 600 คน

ถา่ยทอดเทคโนโลยี 28 ม.ีค.55 ตามหนังสือที่ ตง 0009/3795  

ลงวันที่ 16 มนีาคม 2555



     6.4 จัดทําหนังสอืปาล์มน้ํามัน

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 4   ระหว่างเดอืน/ป…ีเมษายน 2553...ถงึเดอืน/ป.ี..กันยายน 2553....... 

ลําดับที่ ชื่อหนังสอื เดอืน / ปทีี่พมิพ์ ชื่อผู้เขยีน จัดทําโดย หมายเหตุ

1 หลักสําคัญของการจัดการสวนปาลม์น้ํามันอย่างมี

ประสทิธภิาพ

ISBN 978-616-7375-24-3

กรกฎาคม 2553 ชัยรัตน ์นลินนท ์ ธรีะพงศ ์จันทรนยิม 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์  ประกจิ ทองคํา

และปราณี สุวรรณรัตน์

สถานวจิัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 ปาลม์น้ํามัน : การปรับปรุงขยายพันธุ์

การปลูกและการจัดการสวน 

(ชุดความรู้ ม.อ. เลม่ที่ 2/2553)

ISBN 978-616-7375-23-6

สงิหาคม 2553 ตอนที่ 1 ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ์

ตอนที่ 2 สมปอง เตชะโต

ตอนที่ 3 ชัยรัตน ์นลินนท ์และ ธรีะพงศ ์จันทรนยิม 

ตอนที่ 4 เสมอใจ ชื่นจติต ์และ วสันณ์ เพชรรัตน์

สถานวจิัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสํานักวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ลําดับที่ ชื่อหนังสอื เดอืน / ปทีี่พมิพ์ ชื่อผู้เขยีน จัดทําโดย หมายเหตุ

1 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามัน กรกฎาคม 2554 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์ สํานักวจิัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

6.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเครอืข่ายวิจัย...สถานวิจัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน...........

   RC/KPI.3 

รายงาน   6  เดอืนแรก ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2554.....ถงึเดอืน/ป.ี..กันยายน 2554.......



7.1/2

7 .  อ ื่นๆ

     7 .1  ร าย ก าร ร างวัลที่ไ ด้ร ับ

ระดับภาค/

มหาวทิยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1 สุรรีัตน์ เย็นชอ้น 

และสมปอง เตชะโต

Biological Factors Affecting Gene 

Transformation in Embryogenic Callus of 

Oil Palm by Agrobacterium tumefaciens

AG-BIO PERDO* The Merit Achivement on 

Oral Presentation

√ 9-10 ธันวาคม 

2553

http://share.psu.ac.th/blo

g/tai1/18185

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

ระดับรางวัล

หน่วยงานที่ใหร้างวัล  ชื่อรางวัล

ร าย งาน  6 เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2553 ....... ถึงเ ดอื น/ป .ี..... มีนาคม 2554 .........

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน
วัน เดือน ปี

ที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ประเภทรางวัล  

(เชน่ ดีเยี่ยม ดีเด่น 

ชมเชย)



7.1/2

7 .  อ ื่นๆ

     7 .1  ร าย ก าร ร างวัลที่ไ ด้ร ับ

ระดับภาค/

มหาวทิยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1 สุรรีัตน์ เย็นชอ้น 

และสมปอง เตชะโต

Biological Factors Affecting Gene 

Transformation in Embryogenic Callus of 

Oil Palm by Agrobacterium tumefaciens

AG-BIO PERDO* The Merit Achivement on 

Oral Presentation

√ 9-10 ธันวาคม 

2553

http://share.psu.ac.th/blo

g/tai1/18185

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

ระดับรางวัล

หน่วยงานที่ใหร้างวัล  ชื่อรางวัล

ร าย งาน  6 เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2553 ....... ถึงเ ดอื น/ป .ี..... มีนาคม 2554 .........

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน
วัน เดือน ปี

ที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ประเภทรางวัล  

(เชน่ ดีเยี่ยม ดีเด่น 

ชมเชย)



7.1/3

7 .  อ ื่นๆ

     7 .1  ร าย ก าร ร างวัลที่ไ ด้ร ับ

ระดับภาค/

มหาวทิยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และคณะ

การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ผลงานดีเด่น สาขาการวจิัย ดีเด่น � 14 กรกฎาคม 

2554

http://natres.psu.ac.th/ne

ws/54/lec_ex.htm

หมายเหตุ

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก  ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... เ มษ าย น 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2554 .......

ลําดับที่ หน่วยงานที่ใหร้างวัล  ชื่อรางวัลชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน

ประเภทรางวัล  

(เชน่ ดีเยี่ยม ดีเด่น 

ชมเชย)

ระดับรางวัล
วัน เดือน ปี

ที่ได้รับรางวัล



 7.2/1

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ......

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 สหกร ณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันนร าธ วิาส ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม จ ัดอ บร มใหก้ับเกษตร กร จ ากสหกร ณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันนร าธ วิาส  

เพื่อ เป็นวทิยากร เกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน และนําความร ูไ้ปถา่ยทอ ด

ใหก้ับเกษตร กร ที่ปลูกปาล์มน้ํามันในเข ตจ ังหวัดนร าธ วิาสต่อ ไป 

ณ หอ้ ง 103 อ าคาร  1 คณะทร ัพยากร ธ ร ร มช าติ

18- 19 พ. ค. 50

2 สํานักส่งเสร มิและจ ัดการ สินคา้เกษตร  

กร มส่งเสร มิการ เกษตร   

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายในการ จ ัดฝกึอ บร มเจ า้หน้าที่ หลักสูตร

 “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน” โคร งการ ส่งเสร มิปลูกปาล์มน้ํามันทดแทน

พลังงาน ปี 2550 ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดร ะยอ ง (พชื สวน) 

28- 29 ม.ิ ย. 50 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0360 

วันที่ 25 ม.ิ ย. 2550 , 

ที่ กษ 1012/1342 วันที่ 21 ม.ิ ย. 2550

3 มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ งการ จ ัดการ สวนปาล์มอ ยา่งมี

ปร ะสิทธ ภิาพ.... จ ากงานวจิ ัยสู่เกษตร กร   ในงาน มอ . วชิ าการ  

ปร ะจ ําปี 2550 ณ มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

8 ก. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  991/221  

วันที่ 18 พ. ค. 2550

4 จ ังหวัดพังงา ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม 

และปร ะกจิ  ทอ งคํา

จ ัดฝกึอ บร มใหค้วามร ูด้้านปาล์มน้ํามันแกเ่กษตร กร ผูป้ลูก

ปาล์มน้ํามัน ในพื้นที่ ต. ทุง่มะพร า้ว อ . ทา้ยเหมอื ง จ . พังงา

24- 25 ก. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0332 

วันที่ 18 ม.ิ ย. 2550

5 บร ษิัทช ุมพร อ ุตสาหกร ร ม จ ํากัด ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม ดําเนินการ อ บร มร ว่มกับบร ษิัทช ุมพร อ ุตสาหกร ร ม ในการ ใหค้วามร ูแ้ก่

เกษตร กร เกี่ยวกับการ ใช ปุ้ย๋ร ว่มกับร ะบบน้ําในปาล์มน้ํามัน  

ณ หอ ปร ะช ุมศ ูนยห์มอ่ นไหมเฉลิมพร ะเกยีร ติ จ ังหวัดช ุมพร

28- 29 ก. ค. 50

RC/KPI.3

7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 



 7.2/2

7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

6 คณะเทคโนโลยแีละการ จ ัดการ

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร และร ว่มปร ะช ุมเช งิวชิ าการ เร ื่อ ง “แนวทางการ พัฒนา

และเสร มิสร า้งศ ักยภาพวงการ ปาล์มน้ํามันจ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี”  

ณ หอ้ งปร ะช ุม 1 สํานักงานอ ธ กิาร บดี มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

3 ส. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0463 

วันที่ 27 ก. ค. 2550 , 

ที่ ศ ธ  0521. 4. 02/1148 

วันที่ 26 ก. ค. 2550

7 คณะเศ ร ษฐศ าสตร  ์

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร ์

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายห ัวข อ้  "ความได้เปร ยีบเช งิเปร ยีบเทยีบ

ในการ เกษตร ภาคใต้ (ปาล์มน้ํามัน)" ณ หอ้ งปร ะช ุมกร ุงเทพฯ 

โร งแร ม บพี ีแกร นด์ ทาวเวอ ร  ์หาดใหญ  ่

17 ส. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ สศ กท 2550 /44 

วันที่ 25 ก. ค. 2550

8 ศ ูนยส์่งเสร มิอ ุตสาหกร ร มภาคที่ 10 

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม ร ว่มอ ภิปร ายในการ สัมมนาคลัสเตอ ร ป์าล์มน้ํามัน (กลุ่มเกษตร กร ) 

ในห ัวข อ้ เร ื่อ ง “6 ตัน เร าทําได้” โดยนําเสนอ ความร ูเ้ร ื่อ งปุย๋เคม ี

และร ว่มอ ภิปร ายปร ะเด็นอ ื่นที่เกี่ยวข อ้ ง ภายใต้โคร งการ  “เพิ่มข ดี

ความสามาร ถวสิาหกจิ ข นาดกลางและข นาดยอ่ ม ข อ งกลุ่ม

อ ุตสาหกร ร มปาล์มน้ํามันในพื้นที่จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี”  

ณ หอ้ งอ บร มศ ูนยส์่งเสร มิอ ุตสาหกร ร ม ภาคที่ 10 จ . สุร าษฎร ธ์ านี

22 ส. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0341 

วันที่ 16 ส. ค. 2550 , 

ที่ อ ก 0411/542 วันที่ 10 ส. ค. 2550

9 สํานักงานเกษตร จ ังหวัดปร ะจ วบครี ขี ันธ ์ ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ บร ร ยายการ เตร ยีมพื้นที่และการ ปลูกปาล์ม

น้ํามัน ในการ ฝกึอ บร มเกษตร กร ร ว่มโคร งการ ปลูกปาล์มน้ํามัน

ทดแทนพลังงาน ปี 2550 ณ หอ้ งปร ะช ุมอ งคก์าร บร หิาร ส่วนตําบล

ทร ายทอ ง อ ําเภอ บางสะพานน้อ ย จ ังหวัดปร ะจ วบครี ขี ันธ ์

12 ก. ย. 50 ตามหนังสือ ที่ ปข  0709/322 

วันที่ 21 ก. ย. 2550 , 

ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0524 

วันที่ 28 ส. ค. 2550

10 จ ังหวัดช ุมพร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม ร ว่มอ ภิปร ายห ัวข อ้  “6 ตัน เร าทําได้” โดยเสนอ ความร ูเ้ร ื่อ ง การ ใช ้

ปุย๋เคมใีนปาล์มน้ํามัน  ในการ สัมมนาคลัสเตอ ร ป์าล์มน้ํามัน (กลุ่ม

เกษตร กร ) ณ โร งเร ยีนสววีทิยา อ . สว ี จ . ช ุมพร

18 ก. ย. 50 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0579 

วันที่ 12 ก. ย. 2550
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     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่  1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..... ต ุลาคม 2550 ...... ถึงเ ดอื น/ป .ี..... มีนาคม 2551 ........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 สํานักงานการ ปฏริ ูปที่ดินเพื่อ เกษตร กร ร ม  

(ส. ป. ก. )

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม และ

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

เป็นวทิยากร ในการ บร ร ยายความร ูเ้ร ื่อ งปาล์มน้ํามันในห ัวข อ้

เร ื่อ ง  การ เตร ยีมพื้นที่ ความสําคัญ ข อ งพันธ ุ ์ การ จ ัดการ สวน

และการ จ ัดการ ปุย๋  ร วมถงึการ เก็บเกี่ยวอ ยา่งมคีุณภาพ 

ณ โร งแร มไดมอ นด์พลาซา อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี

21- 22 ต. ค. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0416  

วันที่ 18 ต. ค. 2550 , 

ที่ กษ 1215/6929 วันที่ 12 ต. ค. 2550

2 สมาคมช าวสวนปาล์มน้ํามันจ ังหวัด

สุร าษฎร ธ์ านี  และสํานักงานความร ว่มมอื

ทางวชิ าการ แหง่เยอ ร มัน (GTZ)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม จ ัดอ บร มหลักสูตร  “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน”  ร ว่มกับสมาคมช าวสวน

ปาล์มน้ํามันจ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี  และสํานักงานความร ว่มมอื ทาง

วชิ าการ แหง่เยอ ร มัน (GTZ)  ณ มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์  

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี  โดยผูน้ําเกษตร กร ที่เข า้อ บร มจ ะเป็น

วทิยากร เผยแพร ค่วามร ูแ้กเ่กษตร กร ผูป้ลูกปาล์มในพื้นที่ต่อ ไป

20- 21 พ. ย. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0462  

วันที่ 12 พ. ย. 2550

3 บร ษิัทสี่ภาคในสยามทัวร  ์จ ํากัด  

จ ังหวัดเช ยีงร าย

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร เพื่อ ใหค้วามร ูด้้านปาล์มน้ํามันใหก้ับเกษตร กร  

ในการ อ บร มสัมมนาเกษตร กร และผูท้ี่สนใจ ปลูกปาล์มน้ํามัน 

ณ วังลาวแคมปป์ิ้ง อ . เช ยีงแสน จ . เช ยีงร าย

27- 28 พ. ย. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0481 

วันที่ 23 พ. ย. 2550 , 

ที่ บจ ก 0052/2550 วันที่ 7 พ. ย. 2550

4 สํานักงานเกษตร จ ังหวัดนร าธ วิาส ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายวชิ าการ ใหก้ับนักวชิ าการ ส่งเสร มิการ เกษตร  

จ ังหวัดนร าธ วิาส เร ื่อ ง “ผลการ วจิ ัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน” 

ณ หอ้ งปร ะช ุมใบไมส้ีทอ ง ศ าลากลางจ ังหวัดนร าธ วิาส

14 ธ . ค. 50 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521/5623 

วันที่ 12 ธ . ค. 2550 ,

ที่ นธ  0009/12157 วันที่ 3 ธ . ค. 2550

5 มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์   

เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ สัมมนาเร ื่อ ง แนวทางการ แกป้ัญ หาและพัฒนา

วงการ ปาล์มน้ํามันข อ งช าติ ณ หอ้ งปร ะช ุม 1  สํานักงานอ ธ กิาร บดี  

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์เข ตการ ศ กึษาสุร าษฎร ธ์ านี

26- 27 ธ . ค. 50 ตามหนังสือ ที่ มอ  991/603 

วันที่ 14 ธ . ค. 2550

6 สถาบันทร ัพยากร ช ายฝัง่ 

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร ์

ช ัยร ัตน์ นิลนนท์ เป็นวทิยากร บร ร ยายความร ูท้ั่วไปเกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน ใหก้ับคณะ

ดูงานจ ากปร ะเทศ เวยีดนามณ หอ้ งปร ะช ุมสถาบันทร ัพยากร ช ายฝัง่ 

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร ์

25 ม. ค. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  169/4962  

วันที่ 23 ม. ค. 2551
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     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

7 บร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด ช ัยร ัตน์ นิลนนท์

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

พร เลิศ  เทพบุตร

สันติศ ักดิ์  ข าวนวล

พร ร ณทพิา ข วัญ เกื้อ  

ปร าณี  สุวร ร ณร ัตน์

จ ัดอ บร มร ว่มกับกลุ่มบร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด 

ในโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เร ื่อ ง การ จ ัดการ

สวนปาล์มและการ เก็บตัวอ ยา่ง ใบ เพื่อ ใช ใ้นการ วเิคร าะห ์คร ัง้ที่ 2 

โดยจ ัดที่โร งงานวจิ ติร ภัณฑ์ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด อ . ทา่แซะ จ . ช ุมพร  

และโร งงานวจิ ติร ภัณฑ์สวนปาล์ม จ ํากัด ต. ทุง่คา อ . เมอื ง จ . ช ุมพร

18- 22 ก. พ. 51 เกษตร กร มคีวามร ูเ้ร ื่อ งการ

จ ัดการ สวนปาล์มและการ

เก็บตัวอ ยา่ง ใบเพื่อ ใช ใ้น

การ วเิคร าะหเ์พิ่มข ึ้นทําให ไ้ด้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็น

โคร งการ ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 2

ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/025  

วันที่ 23 ม. ค. 2551

8 เคร อื ข า่ยโคร งการ สนับสนุนการ พัฒนา

เทคโนโลยอี ุตสาหกร ร มไทย

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ สัมมนาเร ื่อ ง “การ จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันอ ยา่ง

มปีร ะสิทธ ภิาพ” ณ โร งแร ม เมอ ร ี่ไทม ์ปาร ค์ แอ นด์ สปา ร สีอ ร ท์ 

อ . เมอื ง จ . กร ะบี่

27 ก. พ. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/069  

วันที่ 25 ก. พ. 2551 ,

ที่ มอ  208. 3 /24  วันที่ 14 ก. พ. 2551

9 กร มส่งเสร มิการ เกษตร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร หลักสูตร   “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับเจ า้หน้าที่

ส่งเสร มิการ เกษตร โคร งการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551  ณ หอ้ งปร ะช ุมสํานักงานเกษตร จ ังหวัดตร าด 

(ร ุน่ที่ 1 ภาคตะวันอ อ ก)

4- 6 ม.ี ค. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/073  

วันที่ 29 ก. พ. 2551 , 

ที่ กษ 1012/2548 

วันที่ 26 ก. พ. 2551

10 กร มส่งเสร มิการ เกษตร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร หลักสูตร   “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับเจ า้หน้าที่

ส่งเสร มิการ เกษตร โคร งการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551  ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื

สวน) (ร ุน่ที่ 2 ภาคใต้)

10- 14 ม.ี ค. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/073  

วันที่ 29 ก. พ. 2551 , 

ที่ กษ 1017/0211 วันที่ 28 ก. พ. 2551

11 กร มส่งเสร มิการ เกษตร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร หลักสูตร   “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับเจ า้หน้าที่

ส่งเสร มิการ เกษตร โคร งการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551 ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร จ ังหวัดตร ัง

23 - 27 ม.ี ค. 51 ตามหนังสือ ที่ ที่ กษ 1017/0353 

วันที่ 17 ม.ี ค. 2551

12 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้ เร ื่อ ง “สถานการ ณ์การ ผลิตและ

การ ตลาดปาล์มน้ํามันในปัจจ ุบันและอ นาคต”

27- 28 ม.ี ค. 51 ตามหนังสือ  ที่ กษ 1017. 8/113 

วันที่ 19 ม.ี ค. 2551
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     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่  2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... เ มษ าย น 2551 ...... ถึงเ ดอื น/ป .ี.... ก ันย าย น 2551 ...........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 สํานักงานเกษตร อ ําเภอ พุนพนิ และ

สํานักงานเกษตร อ ําเภอ เคยีนซา 

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในโคร งการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2551 ข อ งจ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี ณ ศ าลาปร ะช าคม อ . เคยีนซา 

และหอ ปร ะช ุมโร งเร ยีนตร ณาร าม อ . พุนพนิ จ . สุร าษฎร ธ์ านี

13 - 14 พ. ค. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0158 

วันที่ 2 พ. ค. 2551 , 

ที่ สฎ 0809/303 วันที่ 22 เม. ย. 2551

2 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จ ังหวัดปัตตานี ปร ะกจิ  ทอ งคํา เป็นวทิยากร ใบร ร ยายในห ัวข อ้ เร ื่อ ง การ เตร ยีมพื้นที่ปลูก, 

พันธ ุป์าล์ม, การ ดูแลร ักษา ตลอ ดจ นการ จ ัดการ สวนปาล์ม

น้ํามันที่ถูกต้อ ง ณ โร งแร มเซาทเ์ทริ น์ววิ อ . เมอื ง จ . ปัตตานี

27- 29 พ. ค. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0193 

วันที่ 23 พ. ค. 2551 , 

ที่ กษ 0819. 12/530 วันที่ 21 พ. ค. 2551

3 สํานักงานการ คา้ภายในจ ังหวัดสงข ลา 

สังกัดกร มการ คา้ภายใน 

กร ะทร วงพาณิช ย์

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ จ ัดอ บร มเร ื่อ ง การ ผลิตและการ ตลาดปาล์ม

น้ํามันใหแ้กเ่กษตร กร ช าวสวนปาล์ม อ ําเภอ ร ะโนด จ ังหวัดสงข ลา 

ณ หอ้ งปร ะช ุมอ ภิช ัย โร งพยาบาลร ะโนด อ . ร ะโนด จ . สงข ลา

17 ม.ิ ย. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0221 

วันที่ 10 ม.ิ ย. 2551 ,

ที่ พณ 0412. 57/202 วันที่ 30 พ. ค.

2551

4 จ ังหวัดพัทลุง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  “สถานการ ณ์ปาล์มน้ํามัน ข อ้ คํานึง

ในการ สร า้งสวนปาล์มน้ํามัน พันธ ุป์าล์ม การ จ ัดการ สวนปาล์ม 

และการ จ ัดการ ปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามัน” ในการ ฝกึอ บร มเกษตร กร

หลักสูตร  “การ ปลูกสร า้งสวนปาล์มน้ํามัน” และหลักสูตร  “การ

ปฏบิัติดูแลร ักษาสวนปาล์มน้ํามัน” เพื่อ เพิ่มพูนความร ูแ้ละทักษะ

ในการ ผลิตปาล์มน้ํามันแกเ่กษตร กร เปา้หมาย 

ณ วทิยาลัยเกษตร และเทคโนโลยพีัทลุง อ . เมอื ง จ . พัทลุง

24 ม.ิ ย. 51 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03/0241 

วันที่ 23 ม.ิ ย. 2551 ,

ที่ พท 0009/5113 วันที่ 11 ม.ิ ย. 2551
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ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

5 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

พร เลิศ  เทพบุตร

ธ รี ภาพ แกว้ปร ะดับ

เป็นวทิยากร ในการ จ ัดอ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์ม หลักสูตร  “การ

ใช ปุ้ย๋สําหร ับปาล์มน้ํามัน” โดยบร ร ยายในห ัวข อ้  “การ ใช ปุ้ย๋ในสวน

ปาล์มน้ํามันภาควชิ าการ ” ใหแ้กเ่กษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันและ

บุคคลทั่วไปจ ํานวน 4 ร ุน่ๆละ 80 คน ร วม 320 คน 

(เข า้ร ว่มทัง้หมด 507 คน)

22- 25 ก. ค. 51 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0448 

วันที่ 15 ก. ค. 2551 , 

ที่ กษ1017. 8/7735  วันที่ 20 ม.ิ ย. 2551

6 วทิยาลัยเกษตร และเทคโนโลยตีร ัง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ จ ัดอ บร มใหค้วามร ูแ้กเ่กษตร กร ในโคร งการ

สร า้งและพัฒนาเกษตร ร ุน่ใหม ่เร ื่อ ง ปร ะสิทธ ภิาพการ เพิ่มผลผลิต

ในการ ปลูกปาล์มน้ํามัน  โดยบร ร ยายในห ัวข อ้ เร ื่อ ง "การ เตร ยีม

พื้นที่การ ปลูกปาล์มน้ํามันและการ เก็บเกี่ยว"  ณ วทิยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยตีร ัง อ . เมอื ง จ . ตร ัง

28 ก. ค. 51 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0476 

วันที่ 29 กค. 2551 , 

ที่ศ ธ  0643. 03/638 วันที่ 20 ม.ิ ย. 2552

7 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในโคร งการ  “โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร

จ ังหวัดกร ะบี”่ หลักสูตร  “การ ปลูกปาล์มน้ํามัน”  ในการ จ ัดอ บร ม

ใหก้ับเกษตร กร คลื่นลูกใหม ่ซึ่งได้แก ่นักเร ยีนช ัน้มัธ ยมศ กึษาปีที่ 5 

ข อ ง โร งเร ยีนนําร อ่ ง 8 โร งเร ยีน ในจ ังหวัดกร ะบี่  จ ํานวน 2 ร ุน่ 

ร วม 175 คน

25 - 28 ส. ค. 51

8 สํานักงานการ คา้ภายในจ ังหวัด

สุร าษฎร ธ์ านี 

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ ฝกึอ บร มโคร งการ ฝกึอ บร มผูน้ําอ งคก์ร ในธ ุร กจิ

ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อ จ ัดทําข อ้ ตกลงความร ว่มมอื ในการ

แกไ้ข ปัญ หาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในร ะดับจ ังหวัด จ ังหวัด

สุร าษฎร ธ์ านี เป็นวทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  “เทคนิคการ บร หิาร

จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันเพื่อ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”

ณ โร งแร มวังใต้ อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี  

17 ก. ย. 51
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ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่  2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..... ต ุลาคม 2551 ....... ถึงเ ดอื น/ป .ี.... มีนาคม 2552 ...........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 ช มร มผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจ ังหวัดตร ัง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง “การ จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันในจ ังหวัด

ตร ังใหป้ร ะสบความสําเร ็จ” ในการ จ ัดปร ะช ุมวชิ าการ  เร ื่อ ง “การ จ ัด

การ สวนปาล์มน้ํามันในจ ังหวัดตร ังใหป้ร ะสบความสําเร ็จด้วยเทคโน

โลยใีหม่ๆ ”  ณ โร งแร มธ ร ร มร นิทร ธ์ นา อ . เมอื ง จ . ตร ัง

14 ธ . ค. 51

2 ช มร มผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่ร ังสิต ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ ฝกึอ บร มใหค้วามร ูแ้กเ่กษตร กร ผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามันทุง่ร ังสิต  ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่ร ังสิต  ณ สวนปาล์ม

น้ํามัน นายอ ักษร  น้อ ยสวา่ง เลข ที่ 24 หมูท่ี่ 5 ตําบลบงึช ําอ อ้  

อ . หนอ งเสือ  จ . ปทุมธ านี

19 ธ . ค. 51

3 ช มร มช าวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม 

และปร ะกจิ  ทอ งคํา

จ ัดอ บร มโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มจ ังหวัดพัทลุง 

โดยได้ปร ะสานงานร ว่มมอื กับช มร มช าวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง 

เพื่อ จ ัดอ บร มใหค้วามร ูแ้กเ่กษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันใหส้ามาร ถ

ผลิตปาล์มน้ํามันได้อ ยา่งมปีร ะสิทธ ภิาพ ณ โร งเร ยีนมัธ ยมตะโหมด 

อ . ตะโหมด จ . พัทลุง

17 ม. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03 /021

ลงวันที่ 13 มกร าคม 2552

4 สํานักงานสหกร ณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน

นร าธ วิาส จ ํากัด

ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร ใหค้วามร ูแ้กเ่กษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจ ังหวัดนร าธ วิาส 

ณ หอ้ งปร ะช ุมข อ งสถานีพัฒนาที่ดิน จ ังหวัดนร าธ วิาส

19 ม. ค. 52

5 จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี ในการ อ บร มเกษตร กร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยาย ในห ัวข อ้ เร ื่อ ง “ การ จ ัดการ ปุย๋ในการ เพิ่ม

ปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน ”ในการ อ บร มเกษตร กร  

ตามโคร งการ พัฒนาการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2552 ร ุน่ที่ 1 จ ํานวน 615 คน ณ โร งแร มไดมอ นด์ พลาซา่ 

อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี

17 ก. พ. 52 ตามหนังสือ ที่ สฎ 0009/1799 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  ์2552
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ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

6 บร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด ช ัยร ัตน์ นิลนนท์

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

พร เลิศ  เทพบุตร

สันติศ ักดิ์  ข าวนวล

ธ รี ภาพ แกว้ปร ะดับ

พร ร ณทพิา ข วัญ เกื้อ  

ปร าณี  สุวร ร ณร ัตน์

จ ัดอ บร มร ว่มกับกลุ่มบร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด 

ในโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เร ื่อ ง การ จ ัดการ

สวนปาล์มและการ เก็บตัวอ ยา่ง ใบ เพื่อ ใช ใ้นการ วเิคร าะห ์คร ัง้ที่ 3

โดยจ ัดที่โร งงานวจิ ติร ภัณฑ์ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด อ . ทา่แซะ จ . ช ุมพร  

และโร งงานวจิ ติร ภัณฑ์สวนปาล์ม จ ํากัด ต. ทุง่คา อ . เมอื ง จ . ช ุมพร

2- 6 ม.ี ค. 52 เกษตร กร มคีวามร ูเ้ร ื่อ งการ

จ ัดการ สวนปาล์มและการ

เก็บตัวอ ยา่ง ใบเพื่อ ใช ใ้น

การ วเิคร าะหเ์พิ่มข ึ้นทําให ไ้ด้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็น

โคร งการ ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 3

ตามหนังสือ ที่ มอ  544. 03 /056 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ  ์2552

7 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม 

และปร ะกจิ  ทอ งคํา

วทิยากร ในการ ฝกึอ บร มเจ า้หน้าที่หลักสูตร  "วทิยากร ปาล์มน้ํามัน" 

ร ุน่ที่ 1 จ ํานวน 40 คน ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี (พชื สวน) อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี

10- 11 ม.ี ค. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017/0228 

วันที่ 19 กุมภาพันธ  ์2552

8 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม และ

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

วทิยากร ในการ ฝกึอ บร มเจ า้หน้าที่หลักสูตร  "วทิยากร ปาล์มน้ํามัน" 

ร ุน่ที่ 2 จ ํานวน 40 คน ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี (พชื สวน) อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี

17- 18 ม.ี ค. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017/0228 

วันที่ 19 กุมภาพันธ  ์2552

9 จ ังหวัดสตูล ปร ะกจิ  ทอ งคํา  เป็นวทิยากร ฝกึอ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ในโคร งการ

ส่งเสร มิปลูกปาล์มน้ํามันพันธ ุด์ีทดแทนปาล์มอ ายุเกนิ 20 ปี 

โคร งการ พัฒนาจ ังหวัดสตูล ปีงบปร ะมาณ พ. ศ . 2552 

ณ หอ้ งปร ะช ุมที่วา่การ อ ําเภอ มะนัง จ ังหวัดสตูล

24 ม.ี ค. 52 ตามหนังสือ ที่ สต 0009/1717 

วันที่ 24 ก. พ. 2552
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่  3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... เ มษ าย น 2552 ...... ถึงเ ดอื น/ป .ี...... ก ันย าย น 2552 .........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร หลักสูตร  "วทิยากร ปาล์มน้ํามัน" ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและ

พัฒนาอ าช พีการ เกษตร จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี (พชื สวน) 

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

28- 29 เม. ย. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ. 1017/0554 

ลงวันที่ 20 เมษายน 2552

2 จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้ เร ื่อ ง “การ จ ัดการ ปุย๋ในการ เพิ่ม

ปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน” ในการ อ บร มเกษตร กร

ตามโคร งการ พัฒนาการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2552 ณ โร งแร มสยามธ านี อ . เมอื ง จ . สุร าษฎร ธ์ านี

21 พ. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ สฎ 0009/ว 2981 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2552

3 ธ นาคาร กร ุงเทพ จ ํากัด (มหาช น) ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  ”การ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ปาล์มน้ํามัน”  ในกจิ กร ร มสนทนาเทคโนโลยดี้านการ เกษตร  

เร ื่อ ง “โอ กาสและความอ ยูร่ อ ดข อ งธ ุร กจิ ปาล์มน้ํามัน” ในโคร งการ  

“เกษตร กา้วหน้า” ณ โร งแร มนิภาการ เ์ด้น จ . สุร าษฎร ธ์ านี

19 ม.ิ ย. 52 ตามหนังสือ ที่ ส. ญ . ต. 105/52 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

4 จ ังหวัดตร ัง และวทิยาลัยเกษตร และ

เทคโนโลยตีร ัง

ธ รี ะ เอ กสมทร าเมษฐ์

และปร ะกจิ  ทอ งคํา

วทิยากร เสวนาด้านปาล์มน้ํามัน ในงาน "งานวันไร น่าและวัน

ข ยายผลอ งคค์วามร ูเ้กษตร กร ร ุน่ใหมป่ร ะจ ําปี 2552 "

ณ บร เิวณหอ ปร ะช ุมวทิยาลัยเกษตร และเทคโนโลยตีร ัง 

ต. นาทา่มเหนือ  อ . เมอื ง จ . ตร ัง

23 ม.ิ ย. 52 ตามหนังสือ ที่ตง 0011/08998 

ลงวันที่ 12 มถิุนายน 2552            

5 จ ังหวัดพัทลุง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร หลักสูตร "การ สร า้งสวนปาล์มน้ํามัน

เพื่อ เพิ่มพูนความร ูแ้ละทักษะในการ ผลิตปาล์มน้ํามัน" ใหก้ับ

จ ังหวัดพัทลุงในโคร งการ เพิ่มปร ะสิทธ ภิาพการ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ปี 2552 ณ ศ าลาปร ะช าคมอ ําเภอ ปา่บอ น อ . ปา่บอ น จ . พัทลุง

24 ม.ิ ย. 52 ตามหนังสือ ที่ พท 0009/6258 

ลงวันที่ 17 มถิุนายน 2552
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

6 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา

ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร  เร ื่อ ง "ปาล์มน้ํามันเป็นพชื ทอ ง ข อ งเกษตร กร ช ายแดนใต้ 

จ ร งิหร อื " ในงานปาล์มน้ํามันสัญ จ ร ภาคใต้  ณ โร งแร มบพี ีแกร นด์

ทาวเวอ ร  ์อ . หาดใหญ  ่จ . สงข ลา

13 ก. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017/1207 

ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2552

7 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายห ัวข อ้  "การ จ ัดการ ปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อ การ

ผลิตปาล์มน้ํามันแบบยั่งยนื" ในงาน "มหกร ร มโร งเร ยีนปาล์มน้ํามัน

และยางพาร าแฟร "์ จ ํานวน 4 ร ุน่ ร ุน่ละ 120 คน ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและ

พัฒนาอ าช พีการ เกษตร จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

14- 17 ก. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017. 8/ 287 

ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2552

8 จ ังหวัดสงข ลา ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  "การ ดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการ ใช ้

ปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามัน" ในโคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตพชื พลังงาน

ทดแทน ปี 2552  ณ ศ าลาปร ะช าคมอ ําเภอ ร ะโนด จ ังหวัดสงข ลา

24 ก. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ สข  0009/10538 

ลงวันที่ 8 มถิุนายน 2552

9 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร ในการ ฝกึอ บร มเช งิปฏบิัติการ  หลักสูตร  "การ ปลูกปาล์ม

น้ํามัน" ใหแ้กเ่ยาวช นในจ ังหวัดกร ะบี่ จ ํานวน 2 ร ุน่ๆละ 100 คน  

ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน) 

จ ังหวัดกร ะบี่

28- 31 ก. ค. 52 ตามหนังสือ ที่กษ 1017. 8/ 293  

ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2552

10 จ ังหวัดสงข ลา ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  "การ ดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการ ใช ปุ้ย๋

ในสวนปาล์มน้ํามัน" ในโคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตพชื พลังงานทดแทน 

ปี 2552  ณ สหกร ณ์การ เกษตร หาดใหญ  ่จ ํากัด จ ังหวัดสงข ลา

29 ก. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ สข  0009/10538 

ลงวันที่ 8 มถิุนายน 2552 

สข  0009/10572

ลงวันที่ 2 กร กฎาคม 2552
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

11 สมาคมช าวสวนปาล์มน้ํามันจ ังหวัดตร ัง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง  “การ ยกร ะดับผลผลิตปาล์มน้ํามันจ ังหวัด

ตร ัง” ในงานวันปร ะช ุมทางวชิ าการ ปาล์มน้ํามันณ หอ้ งภัชร ัตน์ 

โร งแร มวัฒนาปาร ค์ จ ังหวัดตร ัง

23 ส. ค. 52 ตามหนังสือ ที่ สปตง 011/2552  

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

12 สถานีวจิ ัยสิทธ พิร กฤดากร ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ ภิปร ายพเิศ ษเร ื่อ ง “ทศิ ทางปาล์มน้ํามันข อ ง ไทยเพื่อ

อ นาคตที่ยั่งยนื” ในงาน “สืบสานตํานานเกษตร  หมอ่ มเจ า้สิทธ พิร  

กฤดากร ” ณ สถานีวจิ ัยสิทธ พิร กฤดากร  ต. ทร ายทอ ง 

อ . บางสะพานน้อ ย จ . ปร ะจ วบครี ขี ันธ ์

4 ก. ย. 52 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0513 . 12307/0262 

ลงวันที่ 31 กร กฎาคม 2552

13 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 3

 จ ังหวัดร ะยอ ง

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายวชิ าการ และการ ฝกึปฏบิัติการ ปลูกปาล์มน้ํามัน 

ใหก้ับสํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 3 จ ังหวัดร ะยอ ง 

ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร  จ ังหวัดช ลบุร  ี

(พันธ ุพ์ชื เพาะเลี้ยง)   อ . หนอ ง ใหญ  ่จ . ช ลบุร ี

28- 29 ก. ย. 52 ตามหนังสือ ที่ กษ 1015/1924 

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552  

และ กษ 1015/2176 

ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่  3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..... ต ุลาคม 2552 ...... ถึงเ ดอื น/ป .ี...... มีนาคม 2553 ........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 บร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด ช ัยร ัตน์ นิลนนท์

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

พร เลิศ  เทพบุตร

ปร าณี  สุวร ร ณร ัตน์

จ ัดอ บร มร ว่มกับกลุ่มบร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด 

ในโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เร ื่อ ง การ จ ัดการ

สวนปาล์มและการ เก็บตัวอ ยา่ง ใบ เพื่อ ใช ใ้นการ วเิคร าะห ์คร ัง้ที่ 4

โดยจ ัดที่โร งงานวจิ ติร ภัณฑ์ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด อ . ทา่แซะ จ . ช ุมพร  

และโร งงานวจิ ติร ภัณฑ์สวนปาล์ม จ ํากัด ต. ทุง่คา อ . เมอื ง จ . ช ุมพร

2- 6 ม.ี ค. 53 เกษตร กร มคีวามร ูเ้ร ื่อ งการ

จ ัดการ สวนปาล์มและการ

เก็บตัวอ ยา่ง ใบเพื่อ ใช ใ้น

การ วเิคร าะหเ์พิ่มข ึ้นทําให ไ้ด้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็น

โคร งการ ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 4

ตามหนังสือ ที่ มอ  500/0150

ลงวันที่ 28 มกร าคม 2553

2 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา

ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร  หลักสูตร  “วทิยากร ปาล์มน้ํามัน” เพื่อ จ ัดฝกึอ บร ม

เจ า้หน้าที่ส่งเสร มิการ เกษตร  ใน 5 จ ังหวัดช ายแดนภาคใต้

สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5 จ ังหวัดสงข ลา 

ณ โร งแร มกร ะบี่เมอ ร ี่ไมท ์ปาร ค์ แอ นด์ สปา ร สีอ ร ท์ 

อ ําเภอ เมอื ง จ ังหวัดกร ะบี่

23 - 24 ม.ี ค. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ. 1017/0338 

ลงวันที่ 3 มนีาคม 2553
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 4   ร ะหว่างเ ดอื น/ป …ี เ มษ าย น 2553 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2553 .......

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 โคร งการ สนับสนุนการ พัฒนาเทคโน

โลยขี อ งอ ุตสาหกร ร มไทย (Industrial 

Technology Assistance Program : ITAP )

 และสหกร ณ์ปาล์มน้ํามันตร ัง

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม ผูเ้ช ี่ยวช าญ โคร งการ / ใหค้ําแนะนําการ ใช ปุ้ย๋จ ากการ วเิคร าะหต์ัวอ ยา่งดิน

และใบ

ก. ค. 52 - พ. ค. 53 เกษตร กร ที่เข า้ร ว่มโคร งการ มี

การ ใช ปุ้ย๋ที่ถูกต้อ งและเหมาะสม

2 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน 

ณ จ ังหวัดช ลบุร ี

25 - 30 เม. ย. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

3 โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัด

กร ะบี,่ 

ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน) 

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร หลักสูตร  การ ปลูกปาล์มน้ํามันสําหร ับเกษตร กร มอื ใหม ่

ณ โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัดกร ะบี่

18- 21 พ. ค. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017. 8/162

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

4 โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัด

กร ะบี,่ 

ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน) 

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร หลักสูตร  การ ปลูกปาล์มน้ํามันอ ยา่งยั่งยนื 

ณ โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัดกร ะบี่

1- 11 ม.ิ ย. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017. 8/162

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 

5 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน 

ณ จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

3 - 5 ม.ิ ย. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

6 โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัด

กร ะบี,่ 

ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน) 

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร หลักสูตร  การ ปลูกปาล์มน้ํามันสําหร ับเยาวช นคลื่นลูกใหม่

ปาล์มน้ํามัน ณ โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร  จ ังหวัดกร ะบี่

22- 27 ม.ิ ย. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ 1017. 8/162 

ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

7 คลินิกเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ร าช มงคลศ ร วีชิ ัย วทิยาเข ตตร ัง, เกษตร กร

กลุ่มบา้นไสต้นวา อ ําเภอ สิเกา จ ังหวัดตร ัง

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง การ จ ัดการ สวนปาล์มอ ยา่งมปีร ะสิทธ ภิาพ

และใหผ้ลตอ บแทนต่อ ผูป้ร ะกอ บการ  ณ กลุ่มบา้นไสต้นวา 

อ ําเภอ สิเกา จ ังหวัดตร ัง

23 ม.ิ ย. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0584. 02/365 

ลงวันที่ 7 มถิุนายน 2553

8 มูลนิธ ศิ ุภนิมติแหง่ปร ะเทศ ไทย เข ตอ ําเภอ

เฉลิมพร ะเกยีร ติ (ADP สร ะเพลง)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายห ัวข อ้  การ จ ัดการ สวนปาล์มและการ จ ัดการ ปุย๋

ในสวนปาล์มน้ํามัน ณ คณะทร ัพยากร ธ ร ร มช าติ

21 ส. ค. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ม. 2010/075

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553

9 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน  

ณ จ ังหวัดตร าด

25 - 27 ส. ค. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

10 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน 

ณ จ ังหวัดสร ะแกว้

2- 4 ก. ย. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

11 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 5

 จ ังหวัดสงข ลา 

ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร เพื่อ จ ัดฝกึอ บร มเจ า้หน้าที่ส่งเสร มิการ เกษตร  หลักสูตร

วทิยากร ปาล์มน้ํามัน ณ ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี (พชื สวน)

13 - 17 ก. ย. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ. 1017/1163 

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน 

ณ จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

6- 8 ต. ค. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

2 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร ห ัวข อ้  ปาล์มน้ํามัน 

ณ จ ังหวัดตร าดและสร ะแกว้

22- 26 พ. ย. 53 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

3 จ ังหวัดกร ะบี่ ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร ถา่ยทอ ดความร ูเ้ร ื่อ งปาล์มน้ํามัน ในงาน น้ําพร ะร าช

หฤทัยปกเกล้าช าวกร ะบี่ : มหกร ร มปาล์มน้ํามัน 2553 

ณ ศ าลากลางจ ังหวัดกร ะบี่ 

3 - 7 ธ . ค. 53 ตามหนังสือ ที่ กบ 0009/15779 

ลงวันที่ 23 พฤศ จ กิายน 2553 

4 สํานักส่งเสร มิและพัฒนาการ เกษตร เข ตที่ 3

 จ ังหวัดร ะยอ ง

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายและฝกึปฏบิัติการ ปลูกสร า้งสวนปาล์มน้ํามัน 

ในหลักสูตร  วทิยากร ปาล์มน้ํามัน 

ณ สํานักงานเกษตร จ ังหวัดตร าด

23 - 24 ธ . ค. 53 ตามหนังสือ ที่ กษ 1015/2424 

ลงวันที่ 10 พฤศ จ กิายน 2553 

5 ภาควชิ าเทคโนโลยกีาร เกษตร  

คณะวทิยาศ าสตร เ์ทคโนโลยแีละ

การ เกษตร  มหาวทิยาลัยร าช ภัฏยะลา

ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง การ ปลูกปาล์ม การ ผลิตปาล์มน้ํามัน 

ณ สถานีวจิ ัยคลอ งหอ ยโข ง่ คณะทร ัพยากร ธ ร ร มช าติ

7 ก. พ. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0559 /0209 

ลงวันที่ 25 มกร าคม 2554 

6 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ เก็บตัวอ ยา่ง ใบปาล์มเพื่อ

วเิคร าะหธ์ าตุอ าหาร  ณ บร ษิัทยูนิวานิช  และบร ษิัท

สหอ ุตสาหกร ร มปาล์ม จ ังหวัดกร ะบี่

13 - 18 ก. พ. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

7 จ ังหวัดพัทลุง ปร ะกจิ  ทอ งคํา วทิยากร บร ร ยายหลักสูตร  การ ปลูกสร า้งสวนปาล์มน้ํามัน 

และ การ ปฏบิัติดูแลร ักษาสวนปาล์มน้ํามัน ณ ศ าลาปร ะช าคม

อ ําเภอ ปากพะยูน จ ังหวัดพัทลุง

23 ก. พ. 54 ตามหนังสือ ที่ พท 0409/341 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ  ์2554  

ร าย งาน  6 เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... ต ุลาคม 2553 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..... มีนาคม 2554 .........
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

8 บร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

พร เลิศ  เทพบุตร

ธ รี ภาพ แกว้ปร ะดับ

สันติศ ักดิ์ ข าวนวล

ปร าณี  สุวร ร ณร ัตน์

จ ัดอ บร มร ว่มกับกลุ่มบร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด 

ในโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เร ื่อ ง การ จ ัดการ

สวนปาล์มและการ เก็บตัวอ ยา่ง ใบ เพื่อ ใช ใ้นการ วเิคร าะห ์คร ัง้ที่ 5

โดยจ ัดที่โร งงานวจิ ติร ภัณฑ์ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด อ . ทา่แซะ จ . ช ุมพร  

และโร งงานวจิ ติร ภัณฑ์สวนปาล์ม จ ํากัด ต. ทุง่คา อ . เมอื ง จ . ช ุมพร

1- 5 ม.ี ค. 54 เกษตร กร มคีวามร ูเ้ร ื่อ งการ

จ ัดการ สวนปาล์มและการ

เก็บตัวอ ยา่ง ใบเพื่อ ใช ใ้น

การ วเิคร าะหเ์พิ่มข ึ้นทําให ไ้ด้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็น

โคร งการ ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 5

ตามหนังสือ ที่ มอ  500/0207

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  ์2554

9 ศ ูนยส์่งเสร มิและพัฒนาอ าช พีการ เกษตร  

จ ังหวัดกร ะบี่ (พชื สวน)

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร บร ร ยายการ ฝกึอ บร มเกษตร กร  ปีงบปร ะมาณ 2554 

หลักสูตร  การ ผลิตปาล์มน้ํามันแบบคร บวงจ ร  ณ ศ ูนยส์่งเสร มิ

และพัฒนาอ าช พีการ เกษตร  จ ังหวัดกร ะบี่ 

8- 10 ม.ี ค. 54 ตามหนังสือ ที่ มอ . 500/0211 

ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ  ์2554  

10 สํานักงาน ธ . ก. ส. จ ังหวัดกร ะบี่ ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม วทิยากร ฝกึอ บร มโคร งการ  การ สร า้งแร งบันดาลใจ สืบทอ ด

สวนปาล์มน้ํามันข อ งผูร้ ับช ว่งต่อ ลูกคา้ ธ . ก. ส. จ ังหวัดกร ะบี่ 

หลักสูตร  การ ผลิตปาล์มน้ํามันแบบคร บวงจ ร  ณ โร งแร มกร ะบี่

มาร ไีทม ์ปาร ค์แอ นด์สปา ร สีอ ร ท์ จ ังหวัดกร ะบี่

14 ม.ี ค. 54 ตามหนังสือ ที่ กบ 150(จ )/245 

ลงวันที่ 9 มนีาคม 2554
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื 

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ จ ัดการ สวนปาล์ม

น้ํามัน ณ สหกร ณ์นิคมอ า่วลึก ตําบลคลอ งยา อ ําเภอ ปลายพร ะยา 

จ ังหวัดกร ะบี่ 

25 - 29 เม. ย. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

2 สํานักงานอ ุตสาหกร ร มจ ังหวัด

สุร าษฎร ธ์ านี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายในห ัวข อ้  การ ผลิตปุย๋ช วีภาพคุณภาพสูงจ าก

เศ ษวัสดุโร งงานอ ุตสาหกร ร มที่ต่อ เนื่อ งจ ากการ เกษตร  ในการ

สัมมนาโคร งการ ส่งเสร มิการ นําเศ ษวัสดุจากโร งงานอ ุตสาหกร ร ม

ที่ต่อ เนื่อ งจ ากการ เกษตร มาใช ป้ร ะโยช น์ผลิตปุย๋ช วีภาพ โดยผู้

เข า้อ บร มปร ะกอ บด้วย กลุ่มเกษตร กร  ส่วนร าช การ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข อ้ ง ณ หอ้ งศ ร วีชิ ัย  โร งแร มวังใต้ อ ําเภอ เมอื ง 

จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี 

11 พ. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ สฎ 0028(1)/1792 

ลงวันที่ 26 เมษายน 2554  

3 Department of Electricity of the Ministry 

of Energy and Mines of LAO PDR 

สาธ าร ณร ัฐปร ะช าธ ปิไตยปร ะช าช นลาว

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ร ว่มบร ร ยายในห ัวข อ้  Palm Oil Plantation Possibility

 in Lao PDR และ Palm Oil for Biofuel   ในงาน workshop เร ื่อ ง 

Public Awareness on Biofuels feedstock and Options 

 ณ โร งแร มลาวพลาซา่ นคร เวยีงจ ันท ์ปร ะเทศ ลาว

27 พ. ค. 54 ตามหนังสือ  OPGTECH

 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

4 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ จ ัดการ สวนปาล์ม

น้ํามันหลังจ ากเกดิอ ุทกภัย ณ จ ังหวัดกร ะบี่ และจ ังหวัด

สุร าษฎร ธ์ านี

6- 10 ม.ิ ย. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

5 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร   เร ื่อ ง การ อ า่นคา่วเิคร าะห ์

ใบเพื่อ กําหนดอ ัตร าคา่ใช ปุ้ย๋สําหร ับปาล์มน้ํามัน  

ณ อ ําเภอ คลอ งหาด จ ังหวัดสร ะแกว้

25 - 28 ม.ิ ย. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก  ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... เ มษ าย น 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2554 .......
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

6 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ อ า่นคา่วเิคร าะห ์

ใบเพื่อ กําหนดอ ัตร าคา่ใช ปุ้ย๋สําหร ับปาล์มน้ํามัน 

ณ อ ําเภอ บอ่ ไร  ่จ ังหวัดตร าด

30 ม.ิ ย.- 2 ก. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553 

7 สํานักงานเทศ บาลตําบลพนางตุง จ ังหวัด

พัทลุง

ปร ะกจิ  ทอ งคํา เป็นวทิยากร บร ร ยายใหก้ับเกษตร ในโคร งการ ฝกึอ บร มกลุ่มอ าช พี

ปลูกปาล์มน้ํามัน สํานักงานเทศ บาลตําบลพนางตุง จ ังหวัดพัทลุง 

เพื่อ พัฒนาทักษะ อ งคค์วามร ู ้ในการ ปร ะกอ บอ าช พีใหก้ับปร ะช าช น 

ณ หอ ปร ะช ุมโร งเร ยีนพนางตุง อ ําเภอ ควนข นุน จ ังหวัดพัทลุง 

22 ก. ค. 54 ตามหนังสือ  ที่ พท 54401/1249 

ลงวันที่ 7 กร กฎาคม 2554  

8 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ ใช ส้าร เคมใีนสวน

ปาล์มน้ํามัน ณ โร งเร ยีนปาล์มน้ํามันเพื่อ เกษตร กร จ ังหวัดกร ะบี่ 

20- 22 ก. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553

9 จ ังหวัดกร ะบี่ ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยายความร ูใ้หแ้กเ่กษตร กร แกนนํากลุ่มปร ับปร ุง

คุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบลข อ งจ ังหวัดกร ะบี่เพื่อ พัฒนา

คุณภาพปาล์มน้ํามันและข ับเคลื่อ นใหจ้ ังหวัดกร ะบี่เป็นเมอื ง

ปาล์มน้ํามันคุณภาพ ในโคร งการ เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเช งิ

คุณภาพเพื่อ ร อ งร ับการ เปิดเข ตการ คา้เสร  ีณ หอ้ งปร ะช ุมช า้งเผอื ก

 อ งคก์าร บร หิาร ส่วนจ ังหวัดกร ะบี่ 

26 ก. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ กบ 0009/ว 2532  

ลงวันที่ 1 กร กฎาคม 2554 

10 อ ําเภอ เข าช ัยสน จ ังหวัดพัทลุง ปร ะกจิ  ทอ งคํา เป็นวทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับอ งคก์าร บร หิาร

ส่วนตําบลควนข นุน อ ําเภอ เข าช ัยสน จ ังหวัดพัทลุง เพื่อ พัฒนา

ทักษะ อ งคค์วามร ู ้ในการ ปร ะกอ บอ าช พีใหก้ับปร ะช าช น

ณ หอ้ งปร ะช ุมอ งคก์าร บร หิาร ส่วนตําบลควนข นุน อ ําเภอ ควนข นุน 

จ ังหวัดพัทลุง 

1 ส. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ มอ . 544. 03/0207 

ลงวันที่ 29 กร กฎาคม 2554
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

11 สํานักงานมาตร ฐานสินคา้เกษตร และ

อ าหาร แหง่ช าติ  (มกอ ช . )

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร  เร ื่อ ง การ ปฏบิัติที่ดีสําหร ับลานเทปาล์มน้ํามัน ใหก้ับ

สํานักงานมาตร ฐานสินคา้เกษตร และอ าหาร แหง่ช าติ ในงานสัมมนา

ร ะดมความเห ็นต่อ ร า่งมาตร ฐานสินคา้เกษตร  เพื่อ นําไปปร ับปร ุงร า่ง

มาตร ฐานสินคา้เกษตร ใหม้คีวามสมบูร ณ์นําไปใช ป้ฏบิัติได้ 

ณ หอ้ งปร ะช ุมร มิน้ํา โร งแร มวังใต้ จ ังหวัดสุร าษฎร ธ์ านี

3 ส. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ กษ 2303 /ว 527 

ลงวันที่ 14 กร กฎาคม 2554

12 จ ังหวัดตร ัง ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร  เร ื่อ ง การ จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันที่ปร ะสบความ 

สําเร ็จ ในการ จ ัดอ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ตามโคร งการ

ส่งเสร มิการ ปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อ ใช เ้ป็นพลังงานทดแทน ปี 2554  

จ ังหวัดตร ัง โดยมวีัตถุปร ะสงคเ์พื่อ ใหเ้กษตร กร ที่เข า้อ บร มสามาร ถ

นําอ งคค์วามร ูท้ี่ได้ไปปร ับใช ไ้ด้อ ยา่งถูกต้อ ง กอ่ ใหเ้กดิผลผลิตและลด

ต้นทุนการ ผลิตต่อ หน่วยพื้นที่ ณ หอ้ งปร ะช ุมโร งแร มธ ร ร มร นิทร ธ์ นา 

อ ําเภอ เมอื ง จ ังหวัดตร ัง

5 ส. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ ตง 0009/9773 

ลงวันที่ 12 กร กฎาคม 2554

13 สํานักงานเกษตร จ ังหวัดพังงา ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร บร ร ยาย เร ื่อ ง การ เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ในการ จ ัดปร ะช ุม

ช ี้แจ ง โคร งการ และพัฒนาบุคลากร  โคร งการ ส่งเสร มิและพัฒนาพชื

เศ ร ษฐกจิ  กจิ กร ร มส่งเสร มิและพัฒนาการ ผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554  ข อ ง

จ ังหวัดพังงา ณ โร งแร มพาวลิเลี่ยน ควนีส์ เบย ์อ ําเภอ เมอื ง จ ังหวัดกร ะบี่

30 ส. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ พง 0009/8432 

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554  



 7.2/20

7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

1 คณะเศ ร ษฐศ าสตร  ์

มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์และ 

สํานักงานมาตร ฐานสินคา้เกษตร และ

อ าหาร แหง่ช าติ (มกอ ช . )

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร และร ว่มการ สัมมนาร ะดมความคดิเห ็นเกี่ยวกับ 

“ร ูปแบบที่เหมาะสมในการ จ ัดการ และพัฒนาคุณภาพปาล์ม

น้ํามันทัง้ร ะบบ” เพื่อ ปร ะมวลข อ้ คดิเห ็นจ ากผูเ้ข า้ร ว่มสัมมนา

เพื่อ นําไปสู่การ ปร ะเมนิผลดี/ ผลเสีย ผลกร ะทบกับผูท้ี่มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จ ังหวัดช ุมพร  สุร าษฎร ธ์ านี และกร ะบี่

4- 6 ต. ค. 54 ตามหนังสือ ที่ มอ  875/1555 

ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

2 โคร งการ ส่งเสร มิการ ผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อ พลังงานอ ยา่งยั่งยนื

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  เร ื่อ ง การ อ า่นคา่วเิคร าะห ใ์บ

เพื่อ กําหนดอ ัตร าคา่ใช ปุ้ย๋สําหร ับปาล์มน้ํามัน

ณ อ ําเภอ คลอ งหาด จ ังหวัดสร ะแกว้

19- 23 ธ . ค. 54 ตามหนังสือ ที่ ศ ธ  0521. 1. 02/0038  

ลงวันที่ 20 มกร าคม 2553

3 จ ังหวัดกร ะบี่ ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เป็นวทิยากร ในการ อ บร มเกษตร กร  ตามโคร งการ ส่งเสร มิการ ปลูก

ปาล์มน้ํามันพันธ ุด์ีทดแทนสวนเกา่เพื่อ ร อ งร ับผล กร ะทบจ ากการ

เปิดเสร กีาร คา้อ าเซยีน ปร ะจ ําปีงบปร ะมาณ 2555 โดยมเีกษตร กร

เปา้หมายในการ ฝกึอ บร มจ ากอ ําเภอ ต่างๆ จ ํานวน 500 คน 

ณ หอ้ งปร ะช ุมช า้งเผอื ก อ งคก์าร บร หิาร ส่วนจ ังหวัดกร ะบี่

20- 21 ก. พ. 55 ตามหนังสือ ที่ กบ 0009/ว 419  

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ  ์2555

4 บร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

พร เลิศ  เทพบุตร

ธ รี ภาพ แกว้ปร ะดับ

สันติศ ักดิ์ ข าวนวล

ปร าณี  สุวร ร ณร ัตน์

จ ัดอ บร มร ว่มกับกลุ่มบร ษิัทวจิ ติร ภัณฑ์ ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด 

ในโคร งการ อ บร มเกษตร กร ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เร ื่อ ง การ จ ัดการ

สวนปาล์มและการ เก็บตัวอ ยา่ง ใบ เพื่อ ใช ใ้นการ วเิคร าะห ์คร ัง้ที่ 6

โดยจ ัดที่โร งงานวจิ ติร ภัณฑ์ปาล์มอ อ ยล์ จ ํากัด อ . ทา่แซะ จ . ช ุมพร  

และโร งงานวจิ ติร ภัณฑ์สวนปาล์ม จ ํากัด ต. ทุง่คา อ . เมอื ง จ . ช ุมพร

28 ก. พ.- 3 ม.ี ค. 55 เกษตร กร มคีวามร ูเ้ร ื่อ งการ

จ ัดการ สวนปาล์มและการ

เก็บตัวอ ยา่ง ใบเพื่อ ใช ใ้น

การ วเิคร าะหเ์พิ่มข ึ้นทําให ไ้ด้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็น

โคร งการ ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 6

ตามหนังสือ ที่ มอ  500/0231

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ  ์2555

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2555 .......
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7 .  อ ื่นๆ

     7 .2  ความร ่วมมือ ก ับหน ่วย งานอ ื่น 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ร ว่มมอื ช ื่อ สมาช กิที่ดําเนินการ กจิ กร ร ม/ลักษณะความร ว่มมอื เร ิ่มต้น- สิ้นสุด ผลที่ได้ (หากม)ี หมายเหตุ

5 บร ษิัทสุข สมบูร ณ์น้ํามันปาล์ม จ ํากัด 

จ ังหวัดช ลบุร ี

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม เข า้ร ว่มการ ศ กึษาดูงานการ ปลูกปาล์มน้ํามันในเข ตภาคเหนือ ข อ งปร ะเทศ

ไทย  เพื่อ ศ กึษาปัญ หาและปัจจ ัยที่มีผลต่อ การ ใหผ้ลผลิตปาล์มน้ํามันข อ ง

เกษตร กร  เนื่อ งจ ากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกใหม ่ยังไมม่คีวามร ูค้วาม

เข า้ใจ การ ปลูกปาล์มน้ํามันเหมอื นทางภาคใต้

19- 23 ม.ี ค. 55 ตามหนังสือ บร ษิัทสุข สมบูร ณ์น้ํามัน

ปาล์ม จ ํากัด 

ลงวันที่ 5 มนีาคม 2555

6 จ ังหวัดตร ัง และสมาคมช าวสวนปาล์ม

น้ํามันจ ังหวัดตร ัง

ธ รี ะพงศ  ์จ ันทร นิยม

ปร ะกจิ  ทอ งคํา

เป็นวทิยากร บร ร ยายในลักษณะอ ภิปร ายคณะและจ ัดนิทร ร ศ การ  

ในงานปร ะช ุมสัมมนาการ จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันจ ังหวัดตร ัง 

เพื่อ มุง่เน้นใหเ้กษตร กร ช าวสวนปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความร ู้

ความสามาร ถ ในการ บร หิาร จ ัดการ สวนปาล์มน้ํามันโดยใช ห้ลัก 

3 ดี (พันธ ุด์ี บร หิาร จ ัดการ สวนดี และการ จ ัดการ ผลผลิตดี) 

ได้อ ยา่งถูกต้อ ง ณ มหาวทิยาลัยสงข ลานคร นิทร  ์วทิยาเข ตตร ัง

28 ม.ี ค. 55 ตามหนังสือ ที่ ตง 0009/3794

และ ตง 0009/3795

ลงวันที่ 16 มนีาคม 2555
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        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่  2  ระหว่างเดอืน/ป.ี....เมษายน 2551......ถึงเดอืน/ป.ี....กันยายน 2551...........

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

1 ธนวดี  พรหมจันทร ์

และสมปอง เตชะโต

2551 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจรญิของโซมาติกเอ็มบรโิอ 

ของปาล์มน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ  

ครัง้ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551 โรงแรมอมรนิทรล์ากูน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก

2 น้ําออ้ย ศรปีระสม 

และธรีะ เอกสมทราเมษฐ์

2551 ลักษณะทางลําต้นและอัตราพันธุกรรมในระยะกล้าของปาล์ม

น้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ  

ครัง้ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551 โรงแรมอมรนิทรล์ากูน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก

3 อังคนา โชติวัฒนศักดิ์ 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และนิทัศน์ สองศรี

2551 ลักษณะการเจรญิเติบโตทางลําต้นและองคป์ระกอบผลผลิต

ในประชากรชั่วที่ 2 ของปาล์มน้ํามัน

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ  

ครัง้ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551 โรงแรมอมรนิทรล์ากูน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก

4 อังคนา โชติวัฒนศักดิ์ 

ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์

และนิทัศน์ สองศรี

2551 การตรวจสอบความสัมพันธท์างพันธุกรรมของลูกผสมปาล์ม

น้ํามันโดยใชเ้ครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ  

ครัง้ที่ 7

26-30 พฤษภาคม 2551 โรงแรมอมรนิทรล์ากูน 

อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก

RC/KPI.3

7.  อื่นๆ
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        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

7.  อื่นๆ

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 3   ระหว่างเดอืน/ป…ีเมษายน 2552...ถึงเดอืน/ป.ี..กันยายน 2552.......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

1 อภิเชษฐ ทองส่ง 

ชัยรัตน์ นิลนนท ์

และจําเป็น ออ่นทอง

2552 ผลของเส้นใยปาล์มน้ํามัน และปุย๋เคมตี่อสมบัติของดิน

และการเจรญิเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ํามัน

การประชุมวชิาการดินและปุย๋แหง่ชาติ ครัง้ที่

 1 : ดินและปุย๋ในภาวะวกิฤติอาหารและ

พลังงาน

23-24 เมษายน 2552 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยา

เขตกําแพงแสน

2 เพ็ญติมาส  กระมุท 

และสมปอง เตชะโต

2552 ผลของแหล่งคารบ์อนและความเขม้ขน้ของสูตรอาหาร

ต่อพัฒนาการของโซมาติกเอ็มบรโิอจากเอ็มบรโิอเจนิค

เซลล์ซัสเพนชั่นของปาล์มน้ํามันบนอาหารแข็ง

การประชุมพชืสวนแหง่ชาติ ครัง้ที่ 8 : พชื

สวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยนื

6-9 พฤษภาคม 2552 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้

3 สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ ์

และสมปอง เตชะโต

2552 ผลของคูผ่สมปาล์มน้ํามันต่อการสรา้งแคลลัส 

และเอ็มบรโิอเจนิคแคลลัส

การประชุมพชืสวนแหง่ชาติ ครัง้ที่ 8 : พชื

สวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยนื

6-9 พฤษภาคม 2552 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้
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        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

7.  อื่นๆ

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปทีี่ 4   ระหว่างเดอืน/ป…ีเมษายน 2553...ถึงเดอืน/ป.ี..กันยายน 2553.......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

1 สุรรีัตน์ เย็นซอ้น 

และสมปอง เตชะโต

2553 ผลของชนิดสายเชื้ออะโกรแบคทเีรยีมและอายุของเอ็มบรโิอ

เจนิคแคลลัสต่อประสิทธภิาพการถา่ยยนีสู่เอ็มบรโิอเจนิค

แคลลัสปาล์มน้ํามัน

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

2 คมกฤษณ์ อนิเปื่อย 

และสมปอง เตชะโต

2553 ผลของความเขม้ขน้ของซูโครสและ adenine sulfate ต่อการ

เพิ่มปรมิาณเซลล์ซัสเพนชั่นของปาล์มน้ํามัน

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

3 ไซนียะ๊ สะมาลา

และสมปอง เตชะโต

2553 ผลของคอลชซินีต่อการเจรญิและพัฒนาของ SSE ปาล์มน้ํามัน การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

4 สกุลรัตน์ สุวรรณโณ

และสมปอง เตชะโต

2553 การศกึษาเบื้องต้นในการแยกโปรโตพลาสต์จากเซลล์ซัส

เพนชั่นปาล์มน้ํามันพันธุเ์ทเนรา

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

5 สุนทรยีา กาละวงศ์

และสมปอง เตชะโต

2553 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธภิาพการถา่ยยนีเขา้สู่เอ็มบรโิอเจนิค

แคลลัสของปาล์มน้ํามันโดยใชเ้ครื่องยงิอนุภาค

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

6 สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์

และสมปอง เตชะโต

2553 ปัจจัยทางชวีภาพที่มีผลต่อการสรา้งโซมาติกเอ็มบรโิอชุดที่

สองและการพัฒนาเป็นพชืต้นใหมข่องคูผ่สมปาล์มน้ํามัน

การประชุมวชิาการพชืสวนแหง่ชาติ 

ครัง้ที่ 9 จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

11-14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา 



 7.3/4

        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

7.  อื่นๆ

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปทีี่ 4   ระหว่างเดอืน/ป…ีตุลาคม 2553...ถึงเดอืน/ป.ี..มีนาคม 2554.......

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

1 Kanjanee Tongtape

and Sompong Te-chato

2553 Physical and Chemical Factors Affecting Growth and 

Development of Embryogenic Callus of Oil Palm
การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 7th 

IMT-GT UNINET and The 3rd  Joint 

International PSU-UNS Conferences

7-8 ตุลาคม 2553 ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง

สิรริาชสมบัติครบ 60 ปี 

อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

2 Thanawadee Promchan

Sakulrat Sanputawong 

and Sompong Te-chato 

2553 Effect of sizes of haustorium embryo on secondary somatic 

embryo formation and histological study in oil palm
การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 7th 

IMT-GT UNINET and The 3rd  Joint 

International PSU-UNS Conferences

7-8 ตุลาคม 2553 ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง

สิรริาชสมบัติครบ 60 ปี 

อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

3 Khairun Nizam 

and Sompong Te-chato

2553 The effects of potent plant growth regulator (PGRs) on in 

vitro  flowering of oil palm
การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 7th 

IMT-GT UNINET and The 3rd  Joint 

International PSU-UNS Conferences

7-8 ตุลาคม 2553 ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง

สิรริาชสมบัติครบ 60 ปี 

อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

4 Sainiya Samala

and Sompong Te-chato

2553 Effects of Colchiline Treatments on Physiological 

Characteristics of Secondary Somatic Embryos of Oil Palm  

in vitro

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 7th 

IMT-GT UNINET and The 3rd  Joint 

International PSU-UNS Conferences

7-8 ตุลาคม 2553 ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง

สิรริาชสมบัติครบ 60 ปี 

อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

5 สุนทรยีา กาละวงศ์

และสมปอง เตชะโต

2553 Factors Affecting Gene Transformation in Embryogenic 

Callus of Oil Palm by Bombardment Technique

การประชุมวชิาการบัณฑิตศกึษาสาขา

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ครัง้ที่ 4 

AG-BIO/PERDO 

จัดโดย ศูนยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

9-10 ธันวาคม 2553 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตกําแพงแสน 

อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม
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        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

7.  อื่นๆ

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

6 สกุลรัตน์ สุวรรณโณ

และสมปอง เตชะโต

2553 Isolation and Culture of Protoplasts from Cell Suspensing 

Culture of Oil Palm cv. Tenera

การประชุมวชิาการบัณฑิตศกึษาสาขา

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ครัง้ที่ 4 

AG-BIO/PERDO 

จัดโดย ศูนยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

9-10 ธันวาคม 2553 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตกําแพงแสน 

อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม

7 กาญจนี ทองเทพ

สมปอง เตชะโต

และอมรรัตน์ จันทนาอรพนิท์

2553 Physical and Chemical Factors Affecting Growth and 

Development of Embryogenic Callus of Oil Palm

การประชุมวชิาการบัณฑิตศกึษาสาขา

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ครัง้ที่ 4 

AG-BIO/PERDO 

จัดโดย ศูนยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

9-10 ธันวาคม 2553 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตกําแพงแสน 

อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม
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        7.3 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวชิาการและ ตพีิมพ์ในรายงานการประชุม สัมมนา   (ในประเทศ)

7.  อื่นๆ

ลําดับที่
ชื่อผูเ้ขยีน 

(ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พิมพ(์Year) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่องานประชุมวชิาการ วันที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ

1 ไซนียะ๊ สะมาลา  

และสมปอง เตชะโต

2554 Morphological characters of putative tetraploid oil palm 

plantlets from in vitro c olchicine treatment

การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ครัง้ที่ 37

10-12 ตุลาคม 2554 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปทีี่ 5  ระหว่างเดอืน/ป.ี....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ป.ี..มีนาคม 2555.......



        7.4 การผลติกล้าปาล์มน้ํามันด้วยวิธมีาตรฐาน (จํานวนพันธุ)์ 

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปทีี่ 3   ระหว่างเดอืน/ป…ีตุลาคม 2552...ถงึเดอืน/ป.ี..มนีาคม 2553.......

ลําดับที่ ชื่อพันธุป์าลม์น้ํามัน ชื่อผู้ผลติ หลักฐาน หมายเหตุ

1 ปาลม์น้ํามันลูกผสมเทเนอรา พันธุ ์"ทรัพย์ ม.อ.1" รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์ ขอ้มูลจากเวบไซตด์ังนี้

http://natres.psu.ac.th/researchstation/index_2.html

http://share.psu.ac.th/blog/jaree-train/14259

RC/KPI.3

7.  อื่นๆ
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป.ี...ตุลาคม 2550.....ถงึเดือน/ป.ี....มนีาคม 2551..........

ลําดับที่ ชื่อหน่วยงานที่ขอรับคําปรกึษา รายการ จํานวนครัง้ หมายเหตุ

1 บรษิัท วจิติรภัณฑป์าลม์ออยล ์จํากัด จังหวัดชุมพร ใหค้ําปรกึษาแกเ่กษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น้ํามัน 

เรื่อง การจัดการสวนปาลม์และการเก็บตัวอยา่งใบ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

150
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่  2  ระหว่างเดือน/ป.ี....เมษายน 2551......ถงึเดือน/ป.ี....กันยายน 2551...........

ลําดับที่ ชื่อผูข้อรับคําปรกึษา รายการ วันที่ หมายเหตุ

1 คุณเขตต์ หนูหลง ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 5 พ.ค.51

2 Waroot Joonnuan ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 10 ก.ค.51

3 คุณสักรนิทร ์อินทราช ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 25 ก.ค.51

4 คุณประมวล  ประทุม  ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 1 ส.ค.51

5 คุณ Nantarat Kamolwutthipong ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 4 ส.ค.51

6 ไมท่ราบชื่อ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail :  teerapong.j@psu.ac.th 30 ส.ค.51

7 คุณพชิญ บุญมาศ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 12 ก.ย.51

8 คุณประมวล  ประทุม  ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 16 ก.ย.51

9 คุณภูมภิัทร ฐอสุวรรณ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail :  prakit.t@psu.ac.th 23 ก.ย.51
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่  2  ระหว่างเดือน/ป.ี.....ตุลาคม 2551.......ถงึเดือน/ป.ี....มนีาคม 2552...........

ลําดับที่ ชื่อผูข้อรับคําปรกึษา รายการ วันที่ หมายเหตุ

1 คุณพรีเชษฐ์   มั่นเจรญิพร ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 5 ต.ค.51

2 คุณสุภาวด ีโกศรยีพ์งศ์ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail :  teerapong.j@psu.ac.th 7 ม.ค.52

3 คุณศรันย ์หงษาครประเสรฐิ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 9 ม.ค.52

4 คุณมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 15 ม.ค.52

5 คุณมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 22 ม.ค.52

6 คุณจริยุทธ ์มนต์ชัยสงิห์ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 6 ก.พ.52

7 คุณจริยุทธ ์มนต์ชัยสงิห์ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 16 ก.พ.52

8 คุณ RUJIRASAK SUWAN ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 20 ก.พ.52

9 คุณพรีเชษฐ์   มั่นเจรญิพร ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 21 ก.พ.52
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่  3  ระหว่างเดือน/ป.ี...เมษายน 2552......ถงึเดือน/ป.ี......กันยายน 2552.........

ลําดับที่ หน่วยงานที่ขอรับคําปรกึษา รายการ จํานวนครัง้ หมายเหตุ

1 สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหค้ําปรกึษาเกษตรกรในจังหวัดสตูล เขตอําเภอควนกาหลง มะนัง และละงู 8

2 สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหค้ําปรกึษาเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี เขตอําเภอโคกโพธิ์ หนองจกิ ยะรัง และ

ยะหริ่ง

8

3 สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหค้ําปรกึษาเกษตรกรในจังหวัดยะลา  เขตอําเภอเมอืง เบตง และรามัน 8

4 สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหค้ําปรกึษาเกษตรกรในจังหวัดนราธวิาส เขตอําเภอเมอืง ยี่งอ เจาะไอรอ้ง ตาก

ใบ และบาเจาะ

14

รวม 38 ครัง้

โครงการสง่เสรมิการผลติพชื

พลังงานทดแทน (ปาลม์น้ํามัน)
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 4   ระหว่างเดือน/ป…ีเมษายน 2553...ถงึเดือน/ป.ี..กันยายน 2553.......

ลําดับที่ หน่วยงานที่ขอรับคําปรกึษา รายชื่อสมาชกิที่ใหค้ําปรกึษา ชว่งเวลา หมายเหตุ

1 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสุรชน  พงศ์แพทย์ พ.ค.53

2 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสวา่ง พงศ์แพทย์ พ.ค.53

3 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณบุญลอื  แซอุ่้ย พ.ค.53

4 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณเสวยีน  พงศ์แพทย์ พ.ค.53

5 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณจํานงค ์ เจยีวภู่ พ.ค.53

6 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสมพร แซอ่่อง พ.ค.53

7 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณพมิลศร ี ยิ่งฉว้น พ.ค.53

8 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสรนนท์ แปลงที่ 1 พ.ค.53

9 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสรนนท์ แปลงที่ 2 พ.ค.53

10 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสรนนท์ แปลงที่ 3 พ.ค.53

11 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัทตรังน้ํามันปาลม์ จํากัด แปลงที่ 1 พ.ค.53

12 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัทตรังน้ํามันปาลม์ จํากัด แปลงที่ 2 พ.ค.53

13 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัทตรังน้ํามันปาลม์ จํากัด แปลงที่ 3 พ.ค.53

14 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณถาวร ยั่วตัก พ.ค.53

15 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณชาติชาย สุทธธิรรมมานนท์ พ.ค.53

16 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัท อิมพเีรยีลปาลม์ จํากัด แปลงที่ 1 พ.ค.53

17 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัท อิมพเีรยีลปาลม์ จํากัด แปลงที่ 2 พ.ค.53

18 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัท อิมพเีรยีลปาลม์ จํากัด แปลงที่ 3 พ.ค.53

19 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง บรษิัท อิมพเีรยีลปาลม์ จํากัด แปลงที่ 4 พ.ค.53

20 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณมานิต  วงศ์สุรีรัตน์ พ.ค.53

โครงการเพิ่มผลผลติปาลม์น้ํามัน

โดยใชค้า่วเิคราะหต์ัวอยา่งดนิและ

ใบเพื่อแนะนําการใชปุ้๋ยอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ของสหกรณ์ปาลม์

น้ํามันตรัง
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

ลําดับที่ หน่วยงานที่ขอรับคําปรกึษา รายชื่อสมาชกิที่ใหค้ําปรกึษา ชว่งเวลา หมายเหตุ

21 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณปรุง กติติคุณ พ.ค.53

22 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณณัฐวุฒ ิ เนียมชูชื่น พ.ค.53

23 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสันติภาพ พ.ค.53

24 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณศิโรจน์  ศรธีรรมรัตน์ พ.ค.53

25 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสวัสดิ์  ทองคํา พ.ค.53

26 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณธรีะวัช  ชุมอักษร พ.ค.53

27 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณชัยฤทธิ์  แปลงสเิกา พ.ค.53

28 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณวษิณุ  บูกง้ พ.ค.53

29 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณยวน พงษ์ศิรกิุล พ.ค.53

30 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณเฉลมิ  ศรไีทย พ.ค.53

31 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสงวน (ระเบียบ)  อั้นเต้ง พ.ค.53

32 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสงวน (ระเบียบ)  อั้นเต้ง พ.ค.53

33 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสุธรี ์ดําคง พ.ค.53

34 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสุจนิต์  ผนึกทรัพยส์กุล พ.ค.53

35 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณเฉลมิ เตชะพันธ์ พ.ค.53

36 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณวาสนา สุขปาน พ.ค.53

37 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณนันทนา พนาพทิักษ์กุล พ.ค.53

38 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณบุญสง่ นับทอง พ.ค.53

39 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณคงกฤษ ไถย่ว้น พ.ค.53

40 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณเสถยีร มเีสน พ.ค.53

41 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสมพร อินทรฤ์ทธิ์ พ.ค.53

42 สหกรณ์ปาลม์น้ํามันตรัง คุณสุรเชษฐ์ เรอืงโรจน์ พ.ค.53

โครงการเพิ่มผลผลติปาลม์น้ํามัน

โดยใชค้า่วเิคราะหต์ัวอยา่งดนิและ

ใบเพื่อแนะนําการใชปุ้๋ยอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ของสหกรณ์ปาลม์

น้ํามันตรัง
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนแรก ปทีี่ 5  ระหว่างเดือน/ป.ี....เมษายน 2554.....ถงึเดือน/ป.ี..กันยายน 2554.......

ลําดับที่ ชื่อผูร้ับคําปรกึษา หมายเหตุ วันที่ หมายเหตุ

1 คุณบุญสง่   นิรัญศิลป

 

ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 21 เม.ย.54

2 คุณเพ็ญนภา  ทองประไพ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 16 พ.ค.54

3 คุณเพ็ญนภา  ทองประไพ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 23 พ.ค.54

4 คุณสุภาวด ีหนูสงค์ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 30 พ.ค.54

5 คุณพัชร ีโพธาราม ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 20 ม.ิย.54

6 คุณ watcharin chaoklang ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 29 ม.ิย.54

7 คุณนรสิสรา  เจยีมโพธิ์ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 29 ม.ิย.54

8 คุณจารุสิร ิ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 1 ก.ค.54

9 คุณพัชร ีโพธาราม ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 4 ก.ค.54

10 คุณ real karai ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 21 ก.ค.54

11 คุณเสร ีโพธิ์ภักดี ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 29 ก.ค.54

12 คุณเจยีรนัย นราธปิกร ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 23 ส.ค.54

13 คุณสนิชัย นําพา ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 27 ส.ค.54
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7.  อื่นๆ

        7.6 งานให้คําปรกึษาการจัดการสวนและปุ๋ย (จํานวนครั้ง) 

รายงาน   6  เดือนหลัง ปทีี่ 5  ระหว่างเดือน/ป.ี....ตุลาคม 2554.....ถงึเดือน/ป.ี..มนีาคม 2555.......

ลําดับที่ ชื่อผูร้ับคําปรกึษา หมายเหตุ วันที่ หมายเหตุ

1 คุณกรฑีชนม ์ดงใจ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 17 ต.ค.54

2 คุณสมพล   กาญจนมล ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 30 ม.ค.55

3 คุณทัศมณ ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 4 ก.พ.55

4 คุณบรรเจดิ  รอดจบอบต.เกาะทวด อ.ปากพนัง ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 1 ม.ีค.55

5 boonchu vongchampa ใหค้ําปรกึษาทาง E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th 8 ม.ีค.55



1

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ......

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การใชก้ากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ํามันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนขา้วโพดบดใน

อาหารโคพื้นเมอืงภาคใต้

ต.ค.51-ก.ย.52 รศ.ดร.วันวศิาข ์ งามผอ่งใส   (60%)

รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา  (20%)

นายอภิชาติ  หล่อเพชร  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 359,600 เสนอ ม.ิย.50

2 การใชปุ้ย๋เคมรีว่มกับปุย๋อนิทรยีเ์พื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันในพื้นที่นารา้ง ต.ค.51-ก.ย.53 นายธรีะพงศ ์ จันทรนิยม  (40%)

นายประกจิ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณี  สุวรรณรัตน์  (10%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 782,620 เสนอ ม.ิย.50

3 การปรับปรุงพันธุป์าล์มน้ํามันใหม้ผีลผลิตน้ํามันสูง  (ระยะที่ 2) ต.ค.51-ก.ย.53 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนิทัศน์  สองศร ี (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน์   นิลนนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนิยม  (10%)

นายประกจิ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 1,178,000 เสนอ ม.ิย.50

4 การพัฒนาระบบการปลูกถา่ยยนีรว่มกับต้นออ่นปาล์มน้ํามันจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

ต.ค.51-ก.ย.53 รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 800,420 เสนอ ม.ิย.50

5 มาตรฐานความสุกแกแ่ละขอ้พจิารณาในการเก็บเกี่ยวของทะลายปาล์มน้ํามัน

ชนิดผลดิบสีดําและผลดิบสีเขยีว

ต.ค.51-ก.ย.53 นายประกจิ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนิยม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท ์ (ที่ปรกึษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (ที่ปรกึษา)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 605,700 เสนอ ม.ิย.50

9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร            

          1 .   Proposal ที่เ สนอ ขอ ทุน(ถ้ามี) (ชิ้น/ข้อเ สนอ )

 RC /Report/9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงานโ คร งก าร  
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9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร            

          1 .   Proposal ที่เ สนอ ขอ ทุน(ถ้ามี) (ชิ้น/ข้อเ สนอ )

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ํามัน ม.อ. เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

ลูกผสมเทเนอราเชงิพาณิชย์

3 ปี รศ. ดร. ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

ผศ. ดร. ประวติร  โสภโณดร (10%)

อ. ดร. ลดาวัลย ์ เลิศเลอวงศ ์(15%)

อ. ดร. กฤติกา  แกว้จํานง  (15%)

รศ. ดร. ชัยรัตน์  นิลนนท ์ (10%)

นายนิทัศน์  สองศร ี (10%)

นายประกจิ  ทองคํา  (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนิยม  (10%)

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 21,824,500 เสนอ ส.ค.52

2 การผลิตกล้าปาล์มน้ํามันพันธุด์ีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3 ปี รศ.ดร.สมปอง เตชะโต (100%) โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 15,666,920 เสนอ ส.ค.52

3 การคัดเลือกพันธุป์าล์มน้ํามันที่มีผลผลิตสูงด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 3 ปี นางสาวอลิษา หนักแกว้ (50%)

รศ. ดร. อมรรัตน์ พงศด์ารา (25%)

รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์(25%)

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 3,000,000 เสนอ ส.ค.52

4 สถานการณ์การระบาดของโรคปาล์มน้ํามัน และแนว ทางการควบคุม

โดยชวีวธิี

3 ปี รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์  (80%)

ผศ.เสมอใจ ชื่นจติต์    (20%)

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 2,250,000 เสนอ ส.ค.52

5 ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันต่อความมั่นคงทางด้าน

อาหารของประเทศไทย

3 ปี รศ.ดร.อยุทธ ์ นิสสภา  (100%) โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 1,200,180 เสนอ ส.ค.52

6 การวเิคราะหร์ะบบการตลาดปาล์มน้ํามันของประเทศไทย 3 ปี รศ.ดร.อยุทธ ์ นิสสภา  (100%) โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาติ (NRU) 1,210,000 เสนอ ส.ค.52

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2552 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี.ก ันย าย น 2552 .....
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9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร            

          1 .   Proposal ที่เ สนอ ขอ ทุน(ถ้ามี) (ชิ้น/ข้อเ สนอ )

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

7 การทดสอบประสิทธภิาพการใชปุ้ย๋จากวธิกีารใส่ปุย๋แบบต่างๆ ธ.ค.52-พ.ย.56 รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนิยม  (30%)

นายประกจิ     ทองคํา  (20%)

มูลนิธชิัยพัฒนา 1,433,800 เสนอ ก.ย.52

8 การจัดการดินและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ธ.ค.52-พ.ย.56 รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน์  นิลนนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนิยม  (30%)

นายประกจิ     ทองคํา  (20%)

มูลนิธชิัยพัฒนา 646,960 เสนอ ก.ย.52
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9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร            

          1 .   Proposal ที่เ สนอ ขอ ทุน(ถ้ามี) (ชิ้น/ข้อเ สนอ )

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหล่งทุน 
งบประมาณที่เสนอขอ 

(บาท)
หมายเหตุ

1 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการทดสอบพันธุป์าล์มน้ํามันการคา้ของไทยใน

พื้นที่ทดลองมูลนิธชิัยพัฒนา จังหวัดตรัง

3 ปี รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนิทัศน์ สองศร ี             (15%)

นายประกจิ ทองคํา             (20%)

นายธรีะพงศ ์จันทรนิยม       (20%)

นายสมมติร สังขแ์กว้           (15%)

มูลนิธชิัยพัฒนา 3,337,520 เสนอ พ.ค.53

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2553 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2553 .....



9.2.2/1

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนนิการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาลม์น้ํามันเป็นแหลง่พลังงานทดแทนขา้วโพดบดใน

อาหารโคพื้นเมอืงภาคใต้

ต.ค.51-ก.ย.52 รศ.ดร.วันวศิาข ์ งามผอ่งใส   (60%)

รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา  (20%)

นายอภิชาต ิ หลอ่เพชร  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ                  359,600

2 การใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋อนิทรียเ์พื่อเพิ่มผลผลติปาลม์น้ํามันในพื้นที่นาร้าง ต.ค.51-ก.ย.53 นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

นายประกิจ  ทองคํา  (25%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (15%)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (10%)

น.ส.ปราณ ี สุวรรณรัตน ์ (10%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ                  782,620

3 การปรับปรุงพันธุป์าลม์น้ํามันใหม้ีผลผลติน้ํามันสูง  (ระยะที่ 2) ต.ค.51-ก.ย.53 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์ (30%)

นายนทิัศน ์ สองศรี  (20%)

ผศ.ดร.ประวติร โสภโณดร  (10%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์  นลินนท ์ (10%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (10%)

นายประกิจ  ทองคํา  (20%)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ                 1,178,000

4 การพัฒนาระบบการปลูกถ่ายยนีร่วมกับตน้ออ่นปาลม์น้ํามันจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

ต.ค.51-ก.ย.53 รศ.ดร.สมปอง   เตชะโต  (100%) สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ                  800,420

5 มาตรฐานความสุกแก่และขอ้พจิารณาในการเก็บเกี่ยวของทะลายปาลม์น้ํามัน

ชนดิผลดบิสดีําและผลดบิสเีขยีว

ต.ค.51-ก.ย.53 นายประกิจ  ทองคํา  (60%)

นายธรีะพงศ ์ จันทรนยิม  (40%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์ (ที่ปรึกษา)

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ                  605,700

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2551......ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2552........

9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ    

          2.   Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าม)ี(ชิ้น/ข้อเสนอ)

 RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 



9.2.2/2

9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ    

          2.   Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าม)ี(ชิ้น/ข้อเสนอ)

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนนิการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การทดสอบประสทิธภิาพการใช้ปุย๋จากวธิกีารใสปุ่ย๋แบบตา่งๆ ธ.ค.52-พ.ย.56 รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา                1,433,800

2 การจัดการดนิและปุย๋แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการผลติปาลม์น้ํามัน ธ.ค.52-พ.ย.56 รศ.ดร.ธรีะ      เอกสมทราเมษฐ ์ (20%)

รศ.ดร.ชัยรัตน ์ นลินนท ์ (30%)

นายธรีะพงศ ์  จันทรนยิม  (30%)

นายประกิจ     ทองคํา  (20%)

มูลนธิชิัยพัฒนา                  646,960

รายงาน  6  เดอืนหลัง  ปีที่  3  ระหว่างเดอืน/ปี..ตุลาคม 2552...ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2553......



9.2.2/3

9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ    

          2.   Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าม)ี(ชิ้น/ข้อเสนอ)

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนนิการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 โครงการผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาลม์น้ํามันตอ่ความมั่นคง

ทางดา้นอาหารของประเทศไทย

2554-2557 รศ.ดร.อยุทธ ์ นสิสภา  (100%) โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)                1,102,300

2 โครงการการผลติกลา้ปาลม์น้ํามันพันธุด์โีดยกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2554-2557 รศ.ดร. สมปอง เตชะโต (100%) โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)                4,044,000

3 โครงการสถานการณก์ารระบาดของโรคปาลม์น้ํามันและแนวทางการควบคุม

โดยชีววธิี

2554-2557 รศ.ดร.วสันณ ์เพชรรัตน ์ (80%)

ผศ. เสมอใจ ชื่นจติต ์   (20%)

โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยแหง่ชาต ิ(NRU)                2,794,001

รายงาน  6  เดอืนหลัง  ปีที่  4  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2553...ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2554...



9.2.2/4

9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ    

          2.   Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าม)ี(ชิ้น/ข้อเสนอ)

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนนิการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาลม์น้ํามัน เพื่อการผลติเมล็ดพันธุล์ูกผสมเท

เนอราเชิงพาณชิย์

2554-2557 รศ.ดร. ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ ์(33.3%)

ศ.ดร. อมรรัตน ์พงศด์ารา      (33.3%)

รศ.ดร. สมปอง  เตชะโต       (33.3%)

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

             12,984,520

รายงาน   6  เดอืนแรก ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2554.......



9.2.3/1

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ......

ลําดับที่

รายการ

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,

คณะกรรมการดําเนินการ , การสรา้งทมีวจิัย ฯลฯ)

เรื่อง วัน เดือน ปี สถานที่ ผลที่ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และนักวจิัย 

ของสถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน

พจิารณาแผนการดําเนินงานของสถานวจิัยฯ 29 พ.ค.50 หอ้งประชุม ทธ 120 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะกรรมการเห็นชอบ

 RC /Report/9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร  

9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร           

         3 .  ก าร บ ร หิาร จัดก าร  (ก าร ป ร ะชุมเ คร อื ข่าย /คร ั้ง)



9.2.3/2

9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร           

         3 .  ก าร บ ร หิาร จัดก าร  (ก าร ป ร ะชุมเ คร อื ข่าย /คร ั้ง)

ลําดับที่

รายการ

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,

คณะกรรมการดําเนินการ , การสรา้งทมีวจิัย ฯลฯ)

เรื่อง วัน เดือน ปี สถานที่ ผลที่ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และนักวจิัย 

ของสถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน

พจิารณาผลการดําเนินงานของสถานวจิัยฯ 29 พ.ค.51 หอ้งประชุม ทธ 262

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 - ที่ประชุมเห็นชอบในรายงานประจําปี 2550 

ของสถานวจิัยพชืกรรมปาล์มน้ํามัน

 - ที่ประชุมขอใหน้ักศกึษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาน

วจิัยฯเขา้รว่มประชุมและเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการด้วย

- นักวจิัยของสถานวจิัยฯรว่มกันจัดทําหนังสือ 

ชุดความรูเ้กี่ยวกับปาล์มน้ํามันของมหาวทิยาลัยฯ

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก    ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.เ มษ าย น 2551 .... ถึงเ ดอื น/ป .ี.... ก ันย าย น 2551 ......



9.2.3/3

9 .2  ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร           

         3 .  ก าร บ ร หิาร จัดก าร  (ก าร ป ร ะชุมเ คร อื ข่าย /คร ั้ง)

ลําดับที่

รายการ

(ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ,

คณะกรรมการดําเนินการ , การสรา้งทมีวจิัย ฯลฯ)

เรื่อง วัน เดือน ปี สถานที่ ผลที่ได้ หมายเหตุ

1 ประชุมนักวจิัยเพื่อพจิารณาแนวทางในการจัดทําชุด

โครงการวจิัยด้านต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับปาล์มน้ํามัน

แนวทางในการจัดทําชุดโครงการวจิัย

ด้านต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับปาล์มน้ํามัน

25 ม.ิย.52 หอ้งประชุม ทธ 120 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอ้เสนอโครงการชุดโครงการวจิัยปาล์มน้ํามัน

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.เ มษ าย น 2552 .... ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2552 .....



9.2.5/1

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2550 ...ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2550 ...... 

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 จัดอบรมเกษตรกรจากสหกรณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันนราธวิาส  เพื่อเป็นวทิยากร

เกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน และนําความรูไ้ปถา่ยทอดใหก้ับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน

ในเขตจังหวัดนราธวิาสต่อไป

18-19 พ.ค.50 หอ้ง 103 อาคาร 1 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัด

นราธวิาส

จํานวน 4 คน

2 เป็นวทิยากรบรรยายในการจัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ หลักสูตร “วทิยากรปาล์มน้ํามัน” 

ในโครงการส่งเสรมิปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 ใหก้ับสํานักส่งเสรมิ

และจัดการสินคา้เกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร  

28-29 ม.ิย.50 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดระยอง (พชืสวน)

เจา้หน้าที่กรมส่งเสรมิการเกษตร

จํานวน 49 คน

3 เป็นวทิยากรบรรยาย เรื่องการจัดการสวนปาล์มอยา่งมปีระสิทธภิาพ....จากงานวจิัย

สู่เกษตรกร  ในงาน มอ.วชิาการ ประจําปี 2550

8 ก.ค.50 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

จํานวน 80 คน

4 จัดฝกึอบรมใหค้วามรูด้้านปาล์มน้ํามันแกเ่กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน 24-25 ก.ค.50 ต.ทุง่มะพรา้ว อ.ทา้ยเหมอืง จ.พังงา เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

จํานวน 20 คน

5 จัดอบรมรว่มกับบรษิัทชุมพรอุตสาหกรรม ในการใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรเกี่ยวกับ

การใชปุ้ย๋รว่มกับระบบน้ําในปาล์มน้ํามัน

28-29 ก.ค.50 หอประชุมศูนยห์มอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติ 

จังหวัดชุมพร

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

จํานวน 300 คน

                             RC /Report/9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงานโ คร งก าร  

9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 เป็นวทิยากรและรว่มประชุมเชงิวชิาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพวงการปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธ์านี”  ใหก้ับคณะเทคโนโลยแีละการ

จัดการมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

3 ส.ค.50 หอ้งประชุม 1 สํานักงานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

นักวชิาการ โรงงานสกัด และตัวแทนเกษตรกร

จํานวน 30 คน

7 เป็นวทิยากรบรรยายหัวขอ้ "ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในการเกษตรภาคใต้

(ปาล์มน้ํามัน)" ใหก้ับคณะเศรษฐศาสตร ์(งาน ม.อ.วชิาการ 2550 ) ในการสัมมนา

ทางวชิาการ เรื่อง "ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในการเกษตรภาคใต้" 

17 ส.ค.50 หอ้งประชุมกรุงเทพฯ โรงแรม บพีี

แกรนด์ ทาวเวอร ์หาดใหญ่

นักวชิาการ และผูส้นใจทั่วไป

จํานวน 50 คน

8 รว่มอภิปรายในการสัมมนาคลัสเตอรป์าล์มน้ํามัน (กลุ่มเกษตรกร) ในหัวขอ้เรื่อง 

“6 ตัน เราทําได้” โดยนําเสนอความรูเ้รื่องปุย๋เคม ีและรว่มอภิปรายประเด็นอื่น

ที่เกี่ยวขอ้ง ใหก้ับศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎรธ์านี ซึ่ง

ได้รับมอบหมายใหพ้ัฒนาบุคลากรเครอืขา่ยคลัสเตอรป์าล์มน้ํามัน ภายใต้โครงการ

 “เพิ่มขดีความสามารถวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของกลุ่มอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ํามันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธ์านี”

22 ส.ค.50 หอ้งอบรมศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่เครอืขา่ยและเกษตรกร

จํานวน 40 คน

9 เป็นวทิยากรในการบรรยายการเตรยีมพื้นที่และการปลูกปาล์มน้ํามัน ในการฝกึอบรม

เกษตรกรรว่มโครงการปลูกปาล์มน้ํามันทดแทนพลังงาน ปี 2550 ใหก้ับสํานักงาน

เกษตรจังหวัดประจวบครีขีันธ์

12 ก.ย.50 หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทราย

ทอง อําเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบครีขีันธ์

เกษตรกรที่เขา้รว่มโครงการฯ

จํานวน 150 คน

10 รว่มอภิปรายหัวขอ้ “6 ตัน เราทําได้” โดยเสนอความรูเ้รื่อง การใชปุ้ย๋เคมใีน

ปาล์มน้ํามัน  ในการสัมมนาคลัสเตอรป์าล์มน้ํามัน (กลุ่มเกษตรกร)

18 ก.ย.50 โรงเรยีนสววีทิยา อ.สว ี จ.ชุมพร เกษตรกรที่เขา้รว่มโครงการฯ

จํานวน 130 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 รว่มสนทนาโต๊ะกลม เรื่อง กลยุทธก์ารเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน โดยมหีัวขอ้เกี่ยวกับ

พันธุป์าล์ม  กระบวนการเพิ่มผลผลิต  ขอ้จํากัดในการลงทุนของชาวสวนปาล์ม 

รวมถงึนโยบายของรัฐในการส่งเสรมิปาล์มน้ํามันสู่พลังงานทดแทน 

จัดโดยนิตยสารพชืพลังงานรายเดือน

6 ต.ค.50 ศูนยก์ารเรยีนรู ้คา่ยวภิาวดีรังสิต 

จ.สุราษฎรธ์านี

นักวชิาการ โรงงานสกัด และตัวแทนเกษตรกร

จํานวน 150 คน

2 เป็นวทิยากรในการบรรยายความรูเ้รื่องปาล์มน้ํามันในหัวขอ้เรื่อง การเตรยีมพื้นที่ 

ความสําคัญของพันธุ ์ การจัดการสวนและการจัดการปุย๋  รวมถงึการเก็บเกี่ยว

อยา่งมคีุณภาพ ใหก้ับสํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

21-22 ต.ค.50 โรงแรมไดมอนด์พลาซา 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่สํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

(ส.ป.ก.)  และเกษตรกรทั่วไป

จํานวน 350 คน

3 จัดอบรมหลักสูตร “วทิยากรปาล์มน้ํามัน”  รว่มกับ สมาคมชาวสวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดสุราษฎรธ์านี และสํานักงานความรว่มมอืทางวชิาการแหง่เยอรมัน (GTZ)  

โดยมผีูน้ําเกษตรกร จํานวน 58 คน ซึ่งจะเป็นวทิยากรเผยแพรค่วามรูแ้กเ่กษตรกร

ผูป้ลูกปาล์มในพื้นที่ต่อไป

20-21 พ.ย.50 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ 

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

ผูน้ําเกษตรกร

จํานวน 58 คน

4 เป็นวทิยากรเพื่อใหค้วามรูด้้านปาล์มน้ํามันใหก้ับเกษตรกร ในการอบรมสัมมนาเกษตรกรและผูท้ี่

สนใจปลูกปาล์มน้ํามัน  จัดโดยบรษิัทสี่ภาคในสยามทัวร ์จํากัด  จังหวัดเชยีงราย

27-28 พ.ย.50 วังลาวแคมปป์ิ้ง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย เกษตรกรและผูท้ี่สนใจปลูกปาล์ม

จํานวน 40 คน

5 เขา้รว่มงาน Field day ในโครงการเพิ่มศักยภาพปาล์มน้ํามันในเขตปฏริูปที่ดิน

ของสํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นในอําเภอ

ต่างๆของจังหวัดสงขลา ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2550

30 พ.ย.50 จังหวัดสงขลา เกษตรกรและผูท้ี่สนใจปลูกปาล์ม

จํานวน 2,855 คน

ร าย งาน  6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 1  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... ต ุลาคม 2550 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี... มีนาคม 2551 .....
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 เป็นวทิยากรบรรยายวชิาการใหก้ับนักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร จังหวัดนราธวิาส

เรื่อง “ผลการวจิัยและพัฒนาปาล์มน้ํามัน”  จัดโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธวิาส

14 ธ.ค.50 หอ้งประชุมใบไมส้ีทอง 

ศาลากลางจังหวัดนราธวิาส

นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร

จํานวน 84 คน

7 สถานวจิัยฯ นํานักศกึษาปรญิญาโท นักวจิัย และอาจารย ์ จากคณะทรัพยากร-

ธรรมชาติ ดูงาน “วันยูนิวานิชพบเกษตรกร” โดยกจิกรรมในงานประกอบด้วย 

การผลิตเมล็ดพันธุป์าล์มพันธุด์ีมคีุณภาพ การอนุบาลและการคัดแยกต้นกล้าปาล์ม

แปลงทดสอบสายพันธุ ์เทคโนโลยกีารปลูกทดแทน ระบบการใหน้้ําและการใส่ปุย๋

15 ธ.ค.50 ศูนยว์จิัยและพัฒนาปาล์มน้ํามันยูนิวานิช  

อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

นักศกึษาปรญิญาโท นักวจิัย และอาจารย ์ 

จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 38 คน

8 เป็นวทิยากรในการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแกป้ัญหาและพัฒนาวงการปาล์ม

น้ํามันของชาติ

26-27 ธ.ค.50 หอ้งประชุม 1   สํานักงานอธกิารบดี  

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์   

เขตการศกึษาสุราษฎรธ์านี

นักวชิาการและบุคคลทั่วไป

จํานวน 54 คน

9 เป็นวทิยากรบรรยายความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับปาล์มน้ํามัน ใหก้ับคณะดูงานจากประเทศ

เวยีดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกจิกรรมของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรแ์ละ

สถาบันทรัพยากรชายฝัง่

25 ม.ค.51 หอ้งประชุมสถาบันทรัพยากรชายฝัง่

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

คณะดูงานจากประเทศเวยีดนาม

จํานวน 10 คน

10 จัดอบรมรว่มกับกลุ่มบรษิัท วจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรม

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบ

เพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์ครัง้ที่ 2

18-22 ก.พ.51 โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร

และโรงงานวจิติรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 

ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามัน ของบรษิัทวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

จํานวน 350 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

11 เป็นวทิยากรในการสัมมนาเรื่อง  “การจัดการสวนปาล์มน้ํามันอยา่งมปีระสิทธภิาพ” 

จัดโดยเครอืขา่ยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไทย 

(Industrial Technology Assistance Program : ITAP)

27 ก.พ.51 โรงแรม เมอรี่ไทม ์ปารค์ แอนด์ สปา 

รสีอรท์ อ.เมอืง จ.กระบี่

เกษตรกรและโรงงานที่รว่มโครงการ

จํานวน 40 คน

12 เป็นวทิยากรหลักสูตร  “วทิยากรปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับกรมส่งเสรมิการเกษตร โดย

กรมส่งเสรมิฯได้จัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ

การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

4-6 ม.ีค.51 หอ้งประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร

จํานวน 40 คน

13 เป็นวทิยากรหลักสูตร  “วทิยากรปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับกรมส่งเสรมิการเกษตร โดย

กรมส่งเสรมิฯได้จัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ

การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

10-14 ม.ีค.51 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร

จํานวน 60 คน

14 เป็นวทิยากรหลักสูตร  “วทิยากรปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับกรมส่งเสรมิการเกษตร โดย

กรมส่งเสรมิฯได้จัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ

การผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551

23-27 ม.ีค.51 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดตรัง (พันธุพ์ชืเพาะเลี้ยง)

เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร

จํานวน 80 คน

15 เป็นวทิยากรบรรยายในหัวขอ้เรื่อง “สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ํามัน

ในปัจจุบันและอนาคต” ใหก้ับศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน)

27-28 ม.ีค.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

เจา้หน้าที่เกษตรและบุคคลทั่วไป

จํานวน 80 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก    ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2551 .... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2551 ..........

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 เป็นวทิยากรใหก้ับสํานักงานเกษตรอําเภอพุนพนิ และสํานักงานเกษตรอําเภอเคยีนซา 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี  ในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2551 ของ

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ซึ่งบรรยายความรูใ้นเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

และการเก็บตัวอยา่งดินและใบปาล์มน้ํามัน

13-14 พ.ค.51 ศาลาประชาคม อําเภอเคยีนซา และ

หอประชุมโรงเรยีนตรณาราม  

อําเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่เกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

จํานวน 318 คน

2 เป็นวทิยากรใหก้ับด้วยสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จ.ปัตตานี โดยบรรยายในหัวขอ้เรื่อง 

การเตรยีมพื้นที่ปลูก, พันธุป์าล์ม, การดูแลรักษา ตลอดจนการจัดการสวนปาล์ม

ที่ถูกต้อง

27-29 พ.ค.51 โรงแรมเซาทเ์ทริน์ววิ อ.เมอืง จ.ปัตตานี เจา้หน้าที่เกษตร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

จํานวน 391 คน

3 เป็นวทิยากรใหก้ับสํานักงานการคา้ภายในจังหวัดสงขลา สังกัดกรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์ ซึ่งบรรยายในหัวขอ้ “การเพาะปลูกและการผลิตปาล์มน้ํามัน” 

ในการจัดอบรมเรื่องการผลิตและการตลาดปาล์มน้ํามันใหแ้กเ่กษตรกรชาวสวนปาล์ม 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

17 ม.ิย.51 หอ้งประชุมอภิชัย โรงพยาบาลระโนด อําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม อ.ระโนด จ.สงขลา

จํานวน 80 คน

4 เป็นวทิยากรใหก้ับจังหวัดพัทลุง บรรยายในหัวขอ้ สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน ขอ้คํานึง

ในการสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน พันธุป์าล์มน้ํามัน การจัดการสวน และการจัดการปุย๋

ในสวนปาล์มน้ํามัน ในการฝกึอบรมเกษตรกรหลักสูตร การปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน

และหลักสูตร การปฏบิัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะ

ในการผลิตปาล์มน้ํามันแกเ่กษตรกรเปา้หมาย

24 ม.ิย.51 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง 

อ.เมอืง จ.พัทลุง

เจา้หน้าที่เกษตร และเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

จํานวน 350 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

5 เป็นวทิยากรใหก้ับศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) 

ในการจัดอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม หลักสูตร การใชปุ้ย๋สําหรับปาล์มน้ํามัน โดย

บรรยายในหัวขอ้ การใชปุ้ย๋ในสวนปาล์มน้ํามันภาควชิาการ ใหแ้กเ่กษตรกรผูป้ลูก

ปาล์มน้ํามันและบุคคลทั่วไปจํานวน 4 รุน่ รุน่ละ 80 คน รวม 320 คน แต่เขา้รว่ม

ทัง้หมด 507 คน

22-25 ก.ค.51 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

จํานวน 507 คน

6 เป็นวทิยากรใหก้ับวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ในการจัดอบรมใหค้วามรู้

แกเ่กษตรกรในโครงการสรา้งและพัฒนาเกษตรรุน่ใหม ่เรื่อง ประสิทธภิาพการเพิ่ม

ผลผลิตในการปลูกปาล์มน้ํามัน  โดยบรรยายในหัวขอ้เรื่อง "การเตรยีมพื้นที่การ

ปลูกปาล์มน้ํามันและการเก็บเกี่ยว"

28 ก.ค.51 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง 

อ.เมอืง จ.ตรัง

เกษตรกรในโครงการ

จํานวน 30 คน

7 เป็นวทิยากรใหก้ับศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) 

ได้ดําเนินโครงการ “โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกรจังหวัดกระบี”่ ในการจัดอบรม

ใหก้ับเกษตรกรคลื่นลูกใหม ่ซึ่งได้แก ่นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ของโรงเรยีน

นํารอ่ง 8 โรงเรยีน ในจังหวัดกระบี่  จํานวน 2 รุน่ รวม 175 คน

25-28 ส.ค.51 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 ของโรงเรยีนนํารอ่ง 

8 โรงเรยีน ในจังหวัดกระบี่

จํานวน 175 คน

8 เป็นวทิยากรใหก้ับสํานักงานการคา้ภายในจังหวัดสุราษฎรธ์านี ในการฝกึอบรม

โครงการฝกึอบรมผูน้ําองคก์รในธุรกจิปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม เพื่อจัดทํา

ขอ้ตกลงความรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันในระดับ

จังหวัด จังหวัดสุราษฎรธ์านี  เป็นวทิยากรบรรยายในหัวขอ้ “เทคนิคการบรหิาร

จัดการสวนปาล์มน้ํามันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต” 

17 ก.ย.51 โรงแรมวังใต้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี ผูร้ว่มโครงการของสํานักงานการคา้ภายใน

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

จํานวน 50 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นหลัง   ป ทีี่ 2  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี... ต ุลาคม 2551 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี.... มีนาคม 2552 .........

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 เป็นวทิยากรใหก้ับชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง บรรยาย เรื่อง “การจัดการสวน

ปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังใหป้ระสบความสําเร็จ” ในการจัดประชุมวชิาการเรื่อง “การ

จัดการสวนปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังใหป้ระสบความสําเร็จด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ ”

14 ธ.ค.51  โรงแรมธรรมรนิทรธ์นา อ.เมอืง จ.ตรัง ชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง

จํานวน 500 คน

2 เป็นวทิยากรใหก้ับชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต ในการฝกึอบรมใหค้วามรูแ้ก่

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต ในงานวันปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต

19 ธ.ค.51 สวนปาล์มน้ํามัน นายอักษร น้อยสวา่ง เลขที่ 

24 หมูท่ี่ 5 ต.บงึชําออ้ 

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ชมรมผูป้ลูกปาล์มน้ํามันทุง่รังสิต

จํานวน 50 คน

3 จัดอบรมโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มจังหวัดพัทลุง โดยได้ประสานงาน

รว่มมอืกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง เพื่อจัดอบรมใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร

ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันใหส้ามารถผลิตปาล์มน้ํามันได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

17 ม.ค.52 โรงเรยีนมัธยมตะโหมด อ.ตะโหมด 

จ.พัทลุง

ชมรมชาวสวนปาล์มน้ํามันพัทลุง

จํานวน 66 คน

4 วทิยากรใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามันจังหวัดนราธวิาส 

จัดโดย สํานักงาน สหกรณ์ผูป้ลูกปาล์มน้ํามันนราธวิาส จํากัด

19 ม.ค.52 หอ้งประชุมของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด

นราธวิาส

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มจังหวัดนราธวิาส

จํานวน 35 คน

5 วทิยากรบรรยาย ในหัวขอ้เรื่อง “ การจัดการปุย๋ในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ปาล์มน้ํามัน” ใหก้ับจังหวัดสุราษฎรธ์านี ในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนา

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธ์านี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) รุน่ที่ 1 จํานวน 615 คน

17 ก.พ.52 โรงแรมไดมอนด์ พลาซา่ 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

เกษตรกรในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ปาล์มน้ํามัน ปี 2552

จํานวน 615 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 จัดอบรมรว่มกับกลุ่มบรษิัท วจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร

ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบเพื่อใชใ้นการ

วเิคราะห ์ครัง้ที่ 3

2-6 ม.ีค.52 โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร

และโรงงานวจิติรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 

ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูก

ปาล์มน้ํามันของบรษิัทวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

จํานวน 450 คน

7 วทิยากรในการฝกึอบรมเจา้หน้าที่หลักสูตร "วทิยากรปาล์มน้ํามัน" รุน่ที่ 1  

ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

10-11 ม.ีค.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน) 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา  

จํานวน 40 คน

8 วทิยากรในการฝกึอบรมเจา้หน้าที่หลักสูตร "วทิยากรปาล์มน้ํามัน" รุน่ที่ 2  

ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

17-18 ม.ีค.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน) 

อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา  

จํานวน 40 คน

9 เป็นวทิยากรฝกึอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ใหก้ับจังหวัดสตูล ในโครงการ

ส่งเสรมิปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ีทดแทนปาล์มอายุเกนิ 20 ปี โครงการพัฒนาจังหวัด

สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

24 ม.ีค.52 หอ้งประชุมที่วา่การอําเภอมะนัง 

จ.สตูล

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มจังหวัดสตูล

จํานวน 160 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก   ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี..เ มษ าย น 2552 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี... ก ันย าย น 2552 .......

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 วทิยากรหลักสูตร "วทิยากรปาล์มน้ํามัน" 28-29 เม.ย.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน)

จ.สุราษฎรธ์านี

เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

จํานวน 60 คน

2 วทิยากรบรรยายในหัวขอ้เรื่อง “การจัดการปุย๋ในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ปาล์มน้ํามัน” ใหก้ับจังหวัดสุราษฎรธ์านี ในการอบรมเกษตรกรตามโครงการ

พัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552

21 พ.ค.52 โรงแรมสยามธานี อ.เมอืง 

จ.สุราษฎรธ์านี

เกษตรกรในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 ของจังหวัดสุราษฎรธ์านี

จํานวน 662 คน

3 วทิยากรบรรยายในหัวขอ้ ”การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน” ใหก้ับ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในกจิกรรมสนทนาเทคโนโลยดี้านการเกษตร เรื่อง 

“โอกาสและความอยูร่อดของธุรกจิปาล์มน้ํามัน” ในโครงการ ”เกษตรกา้วหน้า”

19 ม.ิย.52 โรงแรมนิภาการเ์ด้น จ.สุราษฎรธ์านี เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป, เจา้หน้าที่ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)

จํานวน 60 คน

4 วทิยากรเสวนาด้านปาล์มน้ํามัน ในงาน " งานวันไรน่าและวันขยายผลองคค์วามรู้

เกษตรกรรุน่ใหมป่ระจําปี 2552 " จัดโดย จังหวัดตรัง รว่มกับวทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยตีรัง

23 ม.ิย.52 บรเิวณหอประชุมวทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยตีรัง ต.นาทา่มเหนือ  

อ.เมอืง จ.ตรัง

เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป, เจา้หน้าที่วทิยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยตีรัง

จํานวน 200 คน

5 วทิยากรอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การสรา้งสวนปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และทักษะในการผลิตปาล์มน้ํามัน" ใหก้ับจังหวัดพัทลุงในโครงการเพิ่มประสิทธ-ิ

ภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2552 

24 ม.ิย.52 ศาลาประชาคมอําเภอปา่บอน 

อ.ปา่บอน จ.พัทลุง

เกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ปาล์มน้ํามัน ปี 2552 จังหวัดพัทลุง

จํานวน 100 คน

6 วทิยากรเรื่อง "ปาล์มน้ํามันเป็นพชืทองของเกษตรกรชายแดนใต้ จรงิหรอื" 

ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงาน

ปาล์มน้ํามันสัญจรภาคใต้  

13 ก.ค.52 โรงแรมบพี ีแกรนด์ทาวเวอร ์

อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา

เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป, เจา้หน้าที่สํานักส่งเสรมิ

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

จํานวน 200 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

7 วทิยากรบรรยายหัวขอ้ "การจัดการปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามันเพื่อการผลิตปาล์มน้ํามัน

แบบยั่งยนื" ใหก้ับศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) 

ในงาน "มหกรรมโรงเรยีนปาล์มน้ํามันและยางพาราแฟร"์ จํานวน 4 รุน่ๆละ 120 คน

14-17 ก.ค.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน) จ.กระบี่

เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป

จํานวน 480 คน

8 วทิยากรบรรยายในหัวขอ้ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใชปุ้ย๋ในสวนปาล์มน้ํามัน" 

ใหก้ับจังหวัดสงขลาในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงานทดแทน ปี 2552 

24 ก.ค.52 ศาลาประชาคมอําเภอระโนด จ.สงขลา เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงาน

ทดแทน ปี 2552  จังหวัดสงขลา จํานวน 125 คน

9 วทิยากรในการฝกึอบรมเชงิปฏบิัติการ หลักสูตร "การปลูกปาล์มน้ํามัน" ใหแ้กเ่ยาวชน

ในจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 รุน่ๆละ 100 คน จัดโดย ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการ

เกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน) 

28-31 ก.ค.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

นักเรยีนระดับ ม.5 และ ม.6 ของโรงเรยีนในจังหวัด

กระบี่ 

จํานวน 200 คน

10 วทิยากรบรรยายในหัวขอ้ "การดูแลสวนปาล์มน้ํามัน และการใชปุ้ย๋ในสวนปาล์มน้ํามัน" 

ใหก้ับจังหวัดสงขลาในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงานทดแทน ปี 2552

29 ก.ค.52 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ ่จํากัด 

จ.สงขลา

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตพชืพลังงาน

ทดแทน ปี 2552  จังหวัดสงขลา

จํานวน 100 คน

11 วทิยากรบรรยาย เรื่อง  “การยกระดับผลผลิตปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง”  ใหแ้กส่มาคม

ชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง ในงานวันประชุมทางวชิาการปาล์มน้ํามัน

23 ส.ค.52 หอ้งภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาปารค์ 

จ.ตรัง

เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป

จํานวน 350 คน

12 วทิยากรอภิปรายพเิศษใหก้ับสถานีวจิัยสิทธพิรกฤดากร สถาบันคน้ควา้และพัฒนา

ระบบนิเวศเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์เรื่อง “ทศิทางปาล์มน้ํามันของไทย

เพื่ออนาคตที่ยั่งยนื” ในงาน “สืบสานตํานานเกษตร หมอ่มเจา้สิทธพิร กฤดากร”

4 ก.ย.52 สถานีวจิัยสิทธพิรกฤดากร ต.ทรายทอง 

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบครีขีันธ์

เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป, เจา้หน้าที่สถานีวจิัย

สิทธพิรกฤดากร สถาบันคน้ควา้และพัฒนาระบบ

นิเวศเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

จํานวน 70 คน

13 วทิยากรบรรยายวชิาการและการฝกึปฏบิัติการปลูกปาล์มน้ํามัน 

ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

28-29 ก.ย.52 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดชลบุร ี(พันธุพ์ชืเพาะเลี้ยง)   

อ.หนองใหญ ่จ.ชลบุรี

เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 3 จังหวัดระยอง

จํานวน 55 คน
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         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นหลัง  ป ทีี่ 3  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2552 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..... มีนาคม 2553 ........

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 จัดอบรมรว่มกับกลุ่มบรษิัท วจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร

ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบเพื่อใชใ้นการ

วเิคราะห ์ครัง้ที่ 4

2-6 ม.ีค.53 โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 

และโรงงานวจิติรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 

อ.ทุง่คา จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามันของบรษิัทวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

จํานวน 500 คน

2 วทิยากร หลักสูตร “วทิยากรปาล์มน้ํามัน”  ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

23-24 ม.ีค.53 โรงแรมกระบี่เมอรไีทมป์ารค์ แอนด์ สปา 

รสีอรท์ อ.เมอืง จ.กระบี่

เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร ใน 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

จังหวัดสงขลา

จํานวน 150  คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นแร ก    ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป …ี เ มษ าย น 2553 ..ถึงเ ดอื น/ป .ี.ก ันย าย น 2553 .....

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

25-30 เม.ย.53 จังหวัดชลบุรี เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 63 คน

2 วทิยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเกษตรกรมอืใหม ่ใหก้ับ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนา

อาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

18-21 พ.ค.53 โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด

กระบี่

เกษตรกรกา้วหน้าในเครอืขา่ยของหน่วยงานต่างๆ  ผูส้นใจ

ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน รวมถงึเยาวชนคลื่นลูก

ใหมป่าล์มน้ํามัน

จํานวน 400 คน

3 วทิยากรลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันอยา่งยั่งยนื ใหก้ับ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

1-11 ม.ิย.53 โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด

กระบี่

เกษตรกรกา้วหน้าในเครอืขา่ยของหน่วยงานต่างๆ  ผูส้นใจ

ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน รวมถงึเยาวชนคลื่นลูก

ใหมป่าล์มน้ํามัน

จํานวน 800 คน

4 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน  ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

3-5 ม.ิย.53 จังหวัดสุราษฎรธ์านี เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 70 คน

5 วทิยากรหลักสูตร การปลูกปาล์มน้ํามันสําหรับเยาวชนคลื่นลูกใหมป่าล์มน้ํามัน ใหก้ับ ศูนย์

ส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พชืสวน)

22-27 ม.ิย.53 โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร จังหวัด

กระบี่

เยาวชนคลื่นลูกใหมป่าล์มน้ํามัน จังหวัดกระบี่

จํานวน 300 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 วทิยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการสวนปาล์มอยา่งมปีระสิทธภิาพและใหผ้ลตอบแทนต่อ

ผูป้ระกอบการ ใหก้ับ คลินิกเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย วทิยาเขตตรัง 

23 ม.ิย.53 กลุ่มบา้นไสต้นวา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป

จํานวน 27 คน

7 วทิยากรบรรยายหัวขอ้ การจัดการสวนปาล์มและการจัดการปุย๋ในสวนปาล์มน้ํามัน ใหก้ับ มูลนิธิ

ศุภนิมติแหง่ประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ (ADP สระเพลง) ในงานเกษตรภาคใต้ ครัง้ที่ 

18

21 ส.ค.53 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมอบรม/ศกึษาดูงานทักษะการ

บรหิารงานผูน้ํากลุ่มอาชพีและเกษตรกรของมูลนิธิ

ศุภนิมติแหง่ประเทศไทย เขตอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 

(ADP สระเพลง) จํานวน 45  คน

8 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน  ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

25-27 ส.ค.53 จังหวัดตราด เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 35 คน

9 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

2-4 ก.ย.53 จังหวัดสระแกว้ เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 53  คน

10 วทิยากรเพื่อจัดฝกึอบรมเจา้หน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร หลักสูตร วทิยากรปาล์มน้ํามัน ใหก้ับสํานัก

ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

13-17 ก.ย.53 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จังหวัดสุราษฎรธ์านี (พชืสวน) 

เจา้หน้าที่ของสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 

จํานวน 60 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน  6  เ ดอื นหลัง   ป ทีี่ 4  ร ะหว่างเ ดอื น/ป …ี ต ุลาคม 2553 ..ถึงเ ดอื น/ป .ี.มีนาคม 2554 .. 

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

6-8 ต.ค.53 จังหวัดสุราษฎรธ์านี เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 70  คน

2 วทิยากรอบรมเกษตรกรหัวขอ้ ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและ

น้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

22-26 พ.ย.53 จังหวัดตราดและสระแกว้ เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 68  คน

3 วทิยากรถา่ยทอดความรูเ้รื่องปาล์มน้ํามัน ในงาน “น้ําพระราชหฤทัยปกเกล้าชาวกระบี่ : 

มหกรรมปาล์มน้ํามัน 2553” ใหก้ับจังหวัดกระบี่

3-7 ธ.ค.53 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน

จํานวน 2,000  คน

4 วทิยากรบรรยายวชิาการ ศกึษาดูงาน และฝกึปฏบิัติการปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน ในหลักสูตร 

“วทิยากรปาล์มน้ํามัน” ใหก้ับสํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

23-24 ธ.ค.53 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด เจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน

เกษตรอําเภอ ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก ่จังหวัดชลบุรี

 ระยอง จันทบุร ีตราด ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีและสระแกว้

จํานวน 60  คน

5 วทิยากร เรื่อง การปลูกปาล์ม การผลิตปาล์มน้ํามัน ใหก้ับอาจารย ์และนักศกึษาภาควชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

7 ก.พ.54 สถานีวจิัยคลองหอยโขง่ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อาจารย ์และนักศกึษาภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะ

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ยะลา

จํานวน 20  คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 วทิยากรอบรมเกษตรกร เรื่อง การเก็บตัวอยา่งใบปาล์มเพื่อวเิคราะหธ์าตุอาหาร ใหก้ับโครงการ

ส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

13-18 ก.พ.54 บรษิัทยูนิวานิช และบรษิัทสหอุตสาหกรรม

ปาล์ม

จังหวัดกระบี่

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามัน

ปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 130 คน

7 วทิยากรบรรยายในการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตปาล์ม

น้ํามัน ปี 2553  จํานวน 2 หลักสูตร คอื “การปลูกสรา้งสวนปาล์มน้ํามัน และ 

การปฏบิัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ํามัน” ใหก้ับจังหวัดพัทลุง

23 ก.พ. 54 ศาลาประชาคมอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

จํานวน 70  คน

8 จัดอบรมรว่มกับกลุ่มบรษิัท วจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกร

ผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบเพื่อใชใ้นการ

วเิคราะห ์ครัง้ที่ 5

1-5 ม.ีค.54 โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 

และโรงงานวจิติรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 

ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามันของบรษิัทวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

จํานวน 400 คน

9 วทิยากรบรรยายการฝกึอบรมเกษตรกร ปีงบประมาณ 2554 หลักสูตร การผลิตปาล์ม

น้ํามันแบบครบวงจร ใหก้ับ ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดกระบี่ 

(พชืสวน)

8-10 ม.ีค.54 ศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาอาชพี

การเกษตรจังหวัดกระบี่

(พชืสวน) 

เกษตรกรในเขตจังหวัดกระบี่

จํานวน 380 คน

10 วทิยากรฝกึอบรมโครงการ "การสรา้งแรงบันดาลใจสืบทอดสวนปาล์มน้ํามันของผูร้ับชว่งต่อลูกคา้

 ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี"่ หลักสูตร "การผลิตปาล์มน้ํามันแบบครบวงจร" ใหก้ับสํานักงาน ธ.ก.ส. 

จังหวัดกระบี่

14 ม.ีค.54 โรงแรมกระบี่มารไีทม ์ปารค์แอนด์สปา

รสีอรท์ จังหวัดกระบี่

ลูกคา้ ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่

จํานวน 50 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการส่งเสรมิการ

ผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

25-29 เม.ย.54 สหกรณ์นิคมอา่วลึก ตําบลคลองยา 

อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 48 คน

2 เป็นวทิยากรบรรยายในหัวขอ้ การผลิตปุย๋ชวีภาพคุณภาพสูงจากเศษวัสดุโรงงานอุตสาหกรรมที่

ต่อเนื่องจากการเกษตร ในการสัมมนาโครงการส่งเสรมิการนําเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมที่

ต่อเนื่องจากการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ผลิตปุย๋ชวีภาพ  ใหก้ับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี 

11 พ.ค.54 หอ้งศรวีชิัย โรงแรมวังใต้ 

อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธ์านี

กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี

จํานวน 130 คน

3 เป็นวทิยากรรว่มบรรยายในหัวขอ้ Palm Oil Plantation Possibility in Lao PDR และ Palm Oil for 

Biofuel  ใหก้ับ Department of Electricity of the Ministry of Energy and Mines of LAO PDR 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ในงาน workshop เรื่อง Public Awareness on Biofuels 

feedstock and Options

27 พ.ค.54 โรงแรมลาวพลาซา่ นครเวยีงจันท ์

ประเทศลาว

ขา้ราชการด้านการเกษตรและปา่ไมทุ้กแขวง

ของ สปป ลาว

จํานวน 85 คน

4 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามันหลังจากเกดิอุทกภัย ใหก้ับ

โครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

6-10 ม.ิย.54 จังหวัดกระบี่ และสุราษฎรธ์านี เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 58 คน

5 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอา่นคา่วเิคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราคา่ใชปุ้ย๋สําหรับ

ปาล์มน้ํามันใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

25-28 ม.ิย.54 อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 48 คน

ร าย งาน   6  เ ดอื นแร ก  ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... เ มษ าย น 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..ก ันย าย น 2554 .......
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

6 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การอา่นคา่วเิคราะห์ใบเพื่อกําหนดอัตราคา่ใชปุ้ย๋สําหรับ

ปาล์มน้ํามันใหก้ับโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

30 ม.ิย.-2 ก.ค.54 อําเภอบอ่ไร ่จังหวัดตราด เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 65 คน

7 เป็นวทิยากรบรรยายใหก้ับเกษตรในโครงการฝกึอบรมกลุ่มอาชพีปลูกปาล์มน้ํามัน ของสํานักงาน

เทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องคค์วามรู ้ในการประกอบอาชพีใหก้ับ

ประชาชน

22 ก.ค.54 หอประชุมโรงเรยีนพนางตุง 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เกษตรในโครงการฝกึอบรมกลุ่มอาชพีปลูกปาล์มน้ํามัน ของ

สํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง

จํานวน 140 คน

8 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร เรื่อง การใชส้ารเคมใีนสวนปาล์มน้ํามัน ใหก้ับโครงการ

ส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื

20-22 ก.ค.54 โรงเรยีนปาล์มน้ํามันเพื่อเกษตรกร

จังหวัดกระบี่

เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 35 คน

9 เป็นวทิยากรบรรยายความรูใ้หแ้กเ่กษตรกรแกนนํากลุ่มปรับปรุง คุณภาพปาล์มน้ํามัน ในทุกตําบล

ของจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันและขับเคลื่อนใหจ้ังหวัดกระบี่เป็นเมอืงปาล์ม

น้ํามันคุณภาพ ในโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันเชงิคุณภาพเพื่อรองรับการเปิดเขตการคา้เสรี

26 ก.ค.54 หอ้งประชุมชา้งเผอืก องคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดกระบี่

เกษตรกรแกนนํากลุ่มปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ํามัน 

ของจังหวัดกระบี่ 

จํานวน 450 คน

10 เป็นวทิยากรบรรยาย เรื่อง ปาล์มน้ํามัน ใหก้ับองคก์ารบรหิารส่วนตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน

 จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาทักษะ องคค์วามรู ้ในการประกอบอาชพีใหก้ับประชาชน

1 ส.ค.54 หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

ควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ของตําบลควนขนุน 

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จํานวน 40 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

11 เป็นวทิยากร เรื่อง การปฏบิัติที่ดีสําหรับลานเทปาล์มน้ํามัน ใหก้ับสํานักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ ในงานสัมมนาระดมความเห็นต่อรา่งมาตรฐานสินคา้เกษตร เพื่อนําไป

ปรับปรุงรา่งมาตรฐานสินคา้เกษตรใหม้คีวามสมบูรณ์และนําไปใชป้ฏบิัติได้

3 ส.ค.54 หอ้งประชุมรมิน้ํา โรงแรมวังใต้ 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

เกษตรกรและผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่

เขา้รว่มการรับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียเพื่อนําไปปรับปรุงรา่งมาตรฐาน

สินคา้เกษตรใหม้คีวามสมบูรณ์และนําไปใชป้ฏบิัติได้

จํานวน 35 คน

12 เป็นวทิยากร เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ํามันที่ประสบความ สําเร็จ ใหก้ับจังหวัดตรัง  ในการจัด

อบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ตามโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใชเ้ป็นพลังงาน

ทดแทน ปี 2554 โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรที่เขา้อบรมสามารถนําองคค์วามรูท้ี่ได้ไปปรับ

ใชไ้ด้อยา่งถูกต้อง กอ่ใหเ้กดิผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่

5 ส.ค.54 หอ้งประชุมโรงแรมธรรมรนิทรธ์นา 

อําเภอเมอืง จังหวัดตรัง

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามัน ในโครงการส่งเสรมิ 

การปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อใชเ้ป็นพลังงานทดแทน 

ปี 2554 จังหวัดตรัง 

จํานวน 500 คน

13 เป็นวทิยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามัน ใหก้ับสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ใน

การจัดประชุมชี้แจงโครงการและพัฒนาบุคลากรโครงการส่งเสรมิและพัฒนาพชืเศรษฐกจิของ

จังหวัดพังงา กจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามัน ปี 2554

30 ส.ค.54  โรงแรมพาวลิเลี่ยน ควนีส์ เบย ์

อําเภอเมอืง จังหวัดกระบี่

เจา้หน้าที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

จํานวน 65 คน
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9 .2 ผ ลก าร ดําเ นนิงานต ามแผ นงาน โ คร งก าร

         5 .  งานเ ผ ย แพร ่เ ทคโ น โ ลย แีละพัฒนาเ ชงิพาณชิย ์ (ถ้ามี)

ร าย งาน   6  เ ดอื นหลัง ป ทีี่ 5  ร ะหว่างเ ดอื น/ป .ี.... ต ุลาคม 2554 ..... ถึงเ ดอื น/ป .ี..มีนาคม 2555 .......

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)
วัน เดือน ปี สถานที่

ประเภทผูเ้ขา้รว่มรับการเผยแพรฯ่

(เชน่ เทศบาล อบตฯ) และจํานวนโดยประมาณ (คน)
หมายเหตุ

1 เป็นวทิยากรและรว่มการสัมมนาระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับ “รูปแบบที่เหมาะสม

ในการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ํามันทัง้ระบบ” เพื่อประมวลขอ้คดิเห็น

จากผูเ้ขา้รว่มสัมมนาเพื่อนําไปสู่การประเมนิผลดี/ ผลเสีย ผลกระทบกับผูท้ี่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธ์านี และกระบี่ ในโครงการ 

“การศกึษาการนํามาตรฐานทะลายปาล์มน้ํามันไปใชแ้ละวเิคราะหผ์ลกระทบ

ในการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ”

4-6 ต.ค.54 จังหวัดชุมพร สุราษฎรธ์านี และกระบี่ เจา้หน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัย-

สงขลานครนิทร ์และ สํานักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) 

จํานวน 30 คน

2 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร  เรื่อง การอา่นคา่วเิคราะหใ์บเพื่อกําหนดอัตราคา่ใชปุ้ย๋

สําหรับปาล์มน้ํามัน

19-23 ธ.ค.54 อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ เกษตรกรในโครงการส่งเสรมิการผลิตปาล์มน้ํามัน

และน้ํามันปาล์มเพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

จํานวน 50 คน

3 เป็นวทิยากรในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสรมิการปลูกปาล์มน้ํามันพันธุด์ีทดแทนสวน

เกา่เพื่อรองรับผล กระทบจากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีน ประจําปีงบประมาณ 2555 

20-21 ก.พ.55 หอ้งประชุมชา้งเผอืก องคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดกระบี่

เกษตรกรเปา้หมายจากอําเภอต่างๆ 

จํานวน 500 คน

4 จัดอบรมรว่มกับกลุ่มบรษิัท วจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด ในโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูก

ปาล์มน้ํามัน เรื่อง การจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอยา่งใบเพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์ครัง้ที่ 6

28 ก.พ.-3 ม.ีค.55 โรงงานวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

อ.ทา่แซะ จ.ชุมพร 

และโรงงานวจิติรภัณฑ์สวนปาล์ม จํากัด 

ต.ทุง่คา อ.เมอืง จ.ชุมพร

เกษตรกรที่รว่มโครงการอบรมเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น้ํามันของบรษิัทวจิติรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด 

จํานวน 400 คน

5 เป็นวทิยากรบรรยายในลักษณะอภิปรายคณะ  ในงานประชุมสัมมนาการจัดการสวนปาล์มน้ํามัน

จังหวัดตรัง เพื่อมุง่เน้นใหเ้กษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันได้พัฒนาความรูค้วามสามารถ ในการ

บรหิารจัดการสวนปาล์มน้ํามันโดยใชห้ลัก 3 ดี (พันธุด์ี บรหิารจัดการสวนดี และการจัดการ

ผลผลิตดี) ได้อยา่งถูกต้อง

28 ม.ีค.55 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตตรัง ต.ควนปรงิ อ.เมอืง จ.ตรัง

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันจังหวัดตรัง

จํานวน 600 คน
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ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคดิเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลม์น้ํามัน การพัฒนา

อุตสาหกรรมปาลม์น้ํามัน  จัดโดยคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์

 สภานติบิัญญัตแิหง่ชาติ

อนาคตปาลม์น้ํามันของไทย 1-3 พฤศจกิายน 2550 หอ้งแกรนด ์ฮอลล ์2 โรงแรมรามา 

การ์เดน้ท ์กรุงเทพฯ

ตามหนังสอืที่ มอ 544.03/0438  

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550, 

ที่ สว(สนช)(กมธ1) 0009/3229

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เสนอผลงานในการสัมมนาวชิาการดา้นปาลม์น้ํามัน เรื่อง การเพิ่มผลผลติ

ปาลม์น้ํามันและการใช้ประโยชนอ์ยา่งยั่งยนื

เทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลติปาลม์น้ํามันใน

แปลงปลูก

16 สงิหาคม 2551 มหาวทิยาลัยทักษณิ วัทยาเขตพัทลุง

2 รศ.ดร.ชัยรัตน ์นลินนท์ เสนอผลงานวจิัยในงานประชุมสัมมนา Thailand Research Expo.2008 

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ(วช.)

ปาลม์น้ํามันของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 12-16 กันยายน 2551 ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์ราชประสงค ์

กรุงเทพฯ

 RC/Report/9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ 

9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้าม)ี(ครั้ง)

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี....เมษายน 2551...ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2551.......

รายงาน  6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี...ตุลาคม 2550.....ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2551.......
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9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้าม)ี(ครั้ง)

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม ร่วมพจิารณาใหข้อ้คดิเห็นในการประชุมสัมมนาร่างการจัดชั้นคุณภาพและ

การกําหนดมาตรฐานของปาลม์น้ํามัน จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนยว์จิัยปาลม์น้ํามันสุราษฎร์ธานี

การศกึษาดัชนชีี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใช้เป็น

เกณฑใ์นการบง่ชี้คุณภาพ การแบง่ชั้น

คุณภาพและการกําหนดรหัสขนาดของปาลม์

น้ํามัน

 1 มิถุนายน 2552 หอ้งประชุม1 มหาวทิยาลัยสงขลา-

นครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสอืที่ ศธ. 0521.1.15/237 

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

2 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม ร่วมสัมมนาระดมความเห็นตอ่ร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรื่อง ปาลม์น้ํามัน

 จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.)

ปาลม์น้ํามัน  3 สงิหาคม 2552 หอ้งโกเมน โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสอืที่ กษ 2303/ว 551 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

3 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม ร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง  ทศิทางการพัฒนาดา้นการแปรรูปปาลม์น้ํามัน

 เพื่อเสริมศักยภาพการผลติปาลม์น้ํามันของประเทศไทย  จัดโดย

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ(วช.)

ทศิทางการพัฒนาดา้นการแปรรูปปาลม์น้ํามัน 24-25 กันยายน 2552  โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด ์สปา

 อําเภอเมอืง จังหวัดกระบี่

ตามที่ หนังสอืที่ วช 0005/ว 6201 ลง

วันที่ 31 สงิหาคม 2552

รายงาน  6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี...เมษายน 2552.....ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2552........
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9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้าม)ี(ครั้ง)

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 รศ.ดร.ธรีะ เอกสมทราเมษฐ์ เขา้ร่วมประชุมสัมมนา ในหัวขอ้ เครือขา่ยธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้

ของไทย ครั้งที่ 4 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมภาคใต้

เครือขา่ยธุรกิจนวัตกรรมภาคใตข้องไทย  16 กันยายน 2553 หอ้งประชุม 15/5 อาคารบริหาร 

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามหนังสอืที่ 

สอท.สภต. 014.1/2553 

ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2553

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เขา้ร่วมการฝึกอบรมและประชุมวางแผนแนวทาง การพัฒนากลุม่

เกษตรกรนําร่อง จัดโดยโครงการสง่เสริมการผลติปาลม์น้ํามันและน้ํามัน

ปาลม์เพื่อพลังงานอยา่งยั่งยนื 

แนวทางการพัฒนากลุม่เกษตรกรนําร่อง 26-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมอา่วนางวลิลา่ รีสอร์ท กระบี่ ตามหนังสอืที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

2 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรื่อง การปฏิบัตทิี่

ดสีําหรับลานเทปาลม์น้ํามัน จัดโดยสํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ

อาหารแหง่ชาต ิ(มกอช.)  

การปฏิบัตทิี่ดสีําหรับลานเทปาลม์น้ํามัน  18 มกราคม 2554 โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด ์สปา 

รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ตามหนังสอืที่ กษ 2303/ว21 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 

3 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เขา้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารกลุม่เกษตรกร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายใน (Internal Control System – ICS) เพื่อช่วยใหก้ลุม่เกษตรกรมี

ความเขม้แข็ง สามารถดูแล จัดการกลุม่ดว้ยตนเองได ้โดยใช้ระบบการ

ควบคุมภายใน  จัดโดย โครงการผลติปาลม์น้ํามันและน้ํามันปาลม์เพื่อ

พลังงานชีวภาพอยา่งยั่งยนื 

การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control System – ICS)

8-11 กุมภาพันธ ์2554 หอ้งประชุมปะการัง 

โรงแรมร้อยเกาะ อําเภอเมอืง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสอืที่ ศธ 0521.1.02/0038

ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 

รายงาน  6  เดอืนแรก   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี...เมษายน 2553......ถึงเดอืน/ปี.....กันยายน 2553.........

รายงาน  6  เดอืนหลัง   ปีที่ 4  ระหว่างเดอืน/ปี....ตุลาคม 2553.....ถึงเดอืน/ปี.....มนีาคม 2554........
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9.2  ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       6. การพัฒนาบุคลากร(ถ้าม)ี(ครั้ง)

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เดนิทางไปดูงานวจิัย เรื่อง การใหปุ้ย๋ปาลม์ทางลําตน้  ณ ประเทศมาเลเซีย

 จัดโดย บริษัท Malaysian Agro Products Berhed

การใหปุ้ย๋ปาลม์ทางลําตน้ 5-7 พฤษภาคม 2554 ประเทศมาเลเซีย ตามหนังสอืของ บริษัท Malaysian 

Agro Products Berhed 

ลงวันที่ 11 เมษายน 2554

2 นายประกิจ ทองคํา เขา้ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร์ปาลม์น้ํามัน ปี 

2555-2559 กรมวชิาการเกษตร จัดโดยกรมวชิาการเกษตร 

การจัดทํายุทธศาสตร์ปาลม์น้ํามัน 

ปี 2555-2559 กรมวชิาการเกษตร

4 กรกฎาคม 2554 หอ้งประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนยว์จิัย

ปาลม์น้ํามันสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสอืที่ กษ 0905/ว 280

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554

3 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เขา้ร่วมการสัมมนา ในงานสัมมนาระดมความเห็นตอ่ร่างมาตรฐานสนิคา้

เกษตร  เพื่อรับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อนําไปปรับปรุงร่างมาตรฐานฯใหม้ี

ความสมบูรณ ์และนําไปใช้ปฏิบัตไิด ้จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

การปฏิบัตทิี่ดสีําหรับลานเทปาลม์น้ํามัน 3 สงิหาคม 2554 หอ้งประชุมริมน้ํา โรงแรมวังใต ้

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ตามหนังสอืที่ กษ 2303/ว 527 

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

รายงาน   6  เดอืนหลัง ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....ตุลาคม 2554.....ถึงเดอืน/ปี...มนีาคม 2555.......

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขา้ร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง
ระยะเวลา 

(เริ่มตน้-สิ้นสุด)
สถานที่ หมายเหตุ

1 นายธรีะพงศ ์จันทรนยิม เขา้ร่วมการศกึษาดูงานการปลูกปาลม์น้ํามันในเขตภาคเหนอืของประเทศ

ไทย  เพื่อศกึษาปัญหาและปัจจัยที่มีผลตอ่การใหผ้ลผลติปาลม์น้ํามันของ

เกษตรกร เนื่องจากพื้นที่ดังกลา่วเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ ยังไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจการปลูกปาลม์น้ํามันเหมอืนทางภาคใต ้

จัดโดยบริษัทสุขสมบูรณน์้ํามันปาลม์ จํากัด จังหวัดชลบุรี

การปลูกปาลม์น้ํามันในเขตภาคเหนอืของ

ประเทศไทย

19-23 มีนาคม 2555 กําแพงเพชร นา่น เชียงราย เชียงใหม่ ตามหนังสอืบริษัทสุขสมบูรณน์้ํามัน

ปาลม์ จํากัด 

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555

รายงาน   6  เดอืนแรก ปีที่ 5  ระหว่างเดอืน/ปี.....เมษายน 2554.....ถึงเดอืน/ปี...กันยายน 2554.......
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10 .  ป ัญ หา  อ ุป ส รรค แล ะ  แนวทา งก า รแก ้ไข ( เช่น  กรณทีี่ KPI  ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย) 
-  จากผลการดําเนนิงาน ตัง้แตป่ทีี่ 1 - ปทีี่ 5 (เมษายน 2550-มนีาคม 2555) มเีพยีง 1 ตัวชี้วัดที่ตํ่ากว่า

เกณฑ์ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้  โดยมรีายละเอยีดของปัญหา  อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ีตํ่ากวา่เกณฑ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข 

ตัวชี้วัดท่ี 7.5 การผลติกลา้ปาล์ม
น้ํามันดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพ 

ยังไมส่ามารถดําเนินการผลิตตน้กลา้ปาลม์น้ํามัน
ในเชงิพาณชิยไ์ด ้เนื่องจากจํานวนตน้กลา้ท่ีผลติ
ไดจ้ากการทดลองยังมปีริมาณน้อย อาจจะตอ้ง
ดําเนนิการทดลองอกีสักระยะเพื่อใหม้จีํานวนตน้
กลา้เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 

เพิ่มระยะเวลาในการทดลอง ซึ่ง
คาดวา่ปลายปี 2555 นา่จะมี
จํานวนพันธ์ุปาลม์มากเพยีงพอ 

 

11. ก ารป ระ เ ม นิผ ล ก ารด ํ า เ นินง า นขอ งเ ครอื ข่ าย วจัิ ย  (ก รณเี ป ็นร าย ง านฉ บ ับ ส ม บ ูรณ์)  
- ตามเอกสารแนบในภาคผนวก (ตารางประเมินผลการดําเนนิงานระยะที่ 1) 
 

12 .  คํา รับ รอ ง   
- ขอรับรองวา่ผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี้  เป็นผลงานของสถานวิจัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน และ
เกดิขึ้นในชว่งเวลาที่รายงานจรงิ   
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13.  ล าย ม อื ชื่อ  ผ ู้อ ํานวย ก ารส ถ านว ิ จัย   แล ะ บ ุคล าก รทุก ค นใ นส ถ าน วจัิย    
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(รศ.ดร.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ)์ 

ผูอ้ํานวยการสถานวิจัยพชืกรรมปาลม์น้ํามัน 
(............/............./.............) 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(นายธรีะพงศ์  จันทรนยิม) 
(............/............./.............) 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(นายประกจิ  ทองคํา) 

(............/............./.............) 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(น.ส.ปราณ ีสุวรรณรัตน)์ 
(............/............./.............) 
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14 .  คํ ารับ รอ งแล ะ ความ เ ห็นขอ ง หัวห น้าภ าค วชิา แ ล ะ คณบ ดตี ้นส ังก ัด   
 (กรณไีดร้ับการสนับสนุนจากหลายคณะ/หนว่ยงาน  ขอใหส้ถานวจัิยจัดสง่รายงานผลการดําเนนิการไปยัง
ทุกคณะ/หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งดว้ย) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(รศ.ดร.วัลลภ สันตปิระชา) 

คณบดคีณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วันที.่........./.........../................. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 




