
เเผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ปีท่ีเสนองบประมาณ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกและภายในอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง
เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อแขก

ผู้มาเยือน ปรับพ้ืนท่ีในตัวอาคารให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และฝึกอบรม

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเพาะช าและแปลงตัวอย่างภายในสถานี
1. พัฒนาระบบการจัดการภายในโรงเรือนให้เป็นระบบท่ีทันสมัย เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและผู้ท่ีสนใจ

2. ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในสถานีวิจัยเกษตรท่ีสูงท้ัง 4 สถานีให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งวิจัย ศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ

3. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

เเผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ปีท่ีเสนองบประมาณ

1.1 พัฒนาทักษะและคุณภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ

และประเมินกาแฟตามมาตรฐานสากล

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านกระบวนการแปรรูปกาแฟ Q Processing 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการค่ัวเมล็ดกาแฟ SCA Roasting Course

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านประเมินคุณภาพ Q Arabica Grader

4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างประสบการณ์ท างาน

1.2 พัฒนาทักษะด้านวิชาการแบะการจัดระบบภายในแปลงปลูกกาแฟ 1. เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการของกาแฟให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ

2.1 ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน Line: coffee cmu
1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมความเคล่ือนไหวจ่างๆ ของหน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบ

2. เพ่ือลดข้ันตอนวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในให้สะดวกรวดเร็ว

2.2 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์

- เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัย

- เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะเกษตร มช.

- เผยแพร่ทางเพจ Facebook

- เผยแพร่ทาง Line

- เผยแพร่ทางป้าย/บอร์ดประกาศ

1. เพ่ือเผยแร่ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ท่ีสนใจได้รับทราบ

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley 

ส่วนท่ี 1 แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์

พัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ

15/10/2565

(งบปี 67)

การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

15/10/2565

(งบปี 67)

ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน Coffee Academy

15/10/2565 

งบปี 2568



เเผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ปีท่ีเสนองบประมาณ

ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ

3.1 จัดรูปแบบการต้อนรับผู้เย่ียมชมและศึกษาดูงาน
เพ่ือให้การต้อนรับ น าชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง รวมถึงสถานีวิจัยเกษตรท่ีสูง 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานให้ผู้เย่ียมชมจากหน่วยงาน สถาบันอ่ืน ตลอดจนผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับกาแฟ
15/10/2566

(งบปี 68)

3.2 การบริการด้านวิชาการ
1. ให้ค าปรึกษาเกษตรกร ด้านการดูจัดการปัญหาภายในแปลง

2. เป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนากาแฟสายพันธ์ุต่าง ๆ ส าหรับงานวิจัยและจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร
15/10/2565

(งบปี 67)

3.3 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านกาแฟแบบครบวงจร 

ส าหรับนักศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน รวมถึงผู้ท่ีสนใจ

1. หลักสูตรการจัดการภายแปลงปลูกกาแฟ และการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเบ้ืองต้น 

2. หลักสูตรการแปรรูปกาแฟด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้กาแฟคุณภาพ Specialty

3. หลักสูตรการค่ัวกาแฟข้ันพ้ืนฐาน

4. หลักสูตรการชงกาแฟ Barista มือใหม่

3.4 ประเมินคุณภาพกาแฟและออกใบให้คะแนน (Cupping score) 

ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

เป็นหน่วยท่ีรับประเมินคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ ตัวอย่างจากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ และสามารถออกใบคะแนน 

(Taste note, Cupping score) ได้

15/10/2566

(งบปี 68)

การต้อนรับผู้มาเย่ียมชม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและฝึกงาน



2565 2566 2567 2568 2569

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว / ศูนย์วิจัยฯ

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการถ่ายทอดทางด้านคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ด้านการเกษตร (NIR RF Microwave)
/

ศูนย์วิจัย + บริษัท ทีซัส + 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

*ข้อมูลกรอบระยะเวลาของงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
15/10/2565

(งบปี 67)

15/10/2566 

(งบปี 68)

15/10/2567 

(งบปี 69)

15/10/2568 

(งบปี 70)

15/10/2569 

(งบปี 71)

2565 2566 2567 2568 2569

1. จัดเตรียมห้องบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว / ศูนย์วิจัยฯ

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการถ่ายทอดทางด้านเคล่ือนแม่เหล็กไฟฟ้าด้านการเกษตร 

(NIR RF Microwave)
/ ศูนย์วิจัยฯ

3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / / / ศูนย์วิจัยฯ

4. ให้บริการตรวจสอบคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยี / / ศูนย์วิจัยฯ

ส่วนท่ี (2) แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley
ปีท่ีจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley 

ช่ือหน่วยโครงการ Postharvest technology

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีท่ีจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี (1) แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ)

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley



2565 2566 2567 2568 2569

1. ขุดบ่อ งบประมาณคณะฯ

2. ออกแบบระบบระบายน้ าในแปลง งบประมาณคณะฯ

3. ติดต้ังป๊ัมน้ าโซล่าเซลล์ (Hybrid) งบประมาณคณะฯ

4. ติดต้ังสถานีตรวจวัดอากาศภายในแปลง (สาขาวิชาพืชไร่และโรงเรียนสตรอเบอร์ร่ี) ใช้ซิมเน็ต งบประมาณคณะฯ

5. ท่อส่งน้ าในแปลงย่อยและการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เสนองบประมาณแผ่นดิน

6. โดรนส ารวจและพ่นสารเคมี เพ่ือการบริหารจัดการด้านการผลิต เสนองบประมาณแผ่นดิน

7. วางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพ่ือน าเสนอพันธ์ุพืช

8. การผลิตพืชบนโต๊ะ

9. ขุดล้อมรากย้ายต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นทองกวาว ต้นโพธ์ิ ท่ีเป็นร่มเงาบังแสงพ้ืน

10. พ้ืนท่ีส าหรับการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาพ้ืนฐานปี 1 

11. ขอใช้โรงเรือนของคณะฯ เพ่ือเตรียมกล้าและเก็บอุปกรณ์เกษตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

1. อาคารปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น พัฒนาเป็นแลปวิเคราะห์มาตราฐาน เขียนและเสนอแบบ

ย่ืนเสนอของบประมาณเพ่ือ

เสนอขอครุภัณฑ์และปรับปรุง

อาคาร

2. Plant Factory
พัฒนากลุ่มวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ

วิจัยในการด าเนินโครงการฯ

*ข้อมูลกรอบระยะเวลาของงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
15/10/2565 

(งบปี 67)

15/10/2566 

(งบปี 68)

15/10/2567 

(งบปี 69)

15/10/2568 

(งบปี 70)

15/10/2569 

(งบปี 71)

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley 

ช่ือหน่วยโครงการ การผลิตพืช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนท่ี (1) แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ)

ต าแหน่ง 1

ต าแหน่ง 12

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley
ปีท่ีจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



ล าดับ แผนพัฒนา ปีท่ีเสนองบประมาณ

1 ปรับปรุงโรคเรือนกระจก ส าหรับการผลิตต้นไหลสตรอเบอร่ีปลอดโรค งบปี 67

2 ปรับปรุงโรงเรือน Evaporative ส าหรับการผลิตต้นแม่พันธ์ของสตรอเบอร่ีปลอดโรค งบปี 67

3 ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ งบปี 67

4 ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ งบปี 66 - 67

5 ระบบระบายน้ าและทางระบายน้ าในบริเวณโรงเรือน งบปี 66 - 67

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารและโรงเรือน งบปี 66 - 67

ล าดับ แผนพัฒนา ปีท่ีเสนองบประมาณ

1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตต้นไหลสตวรอเบอร์ร่ีปลอดโรค (Certified healthy seedling) งบปี 66

2
การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต และ Startup รวมถึงบริษัทเอกชน ในการผลิตต้นไหล

สตวรอเบอร์ร่ีปลอดโรค
งบปี 67

3 การผลิตต้นไหลสตวรอเบอร์ร่ีปลอดโรคเชิงการค้า (Seedling Hub) งบปี 67

4 การผลิตกล้าพันธ์ุผักและไม้ดอกประดับ งบปี 67

แผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley หน่วยงาน Smart Nursery Complex

ส่วนท่ี 1 แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ)

ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน Smart Nursery Complex



เเผนการด าเนินโครงการ

ส่วนท่ี (1) เเผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ) 2565 2566 2567 2568 2569

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ีรอบอาคารกีฏวิทยา 2 ให้มีความสวยงามและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

2. ปรับปรุงห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ผ้ึง / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระบัว / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

4. เปิดร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ อาการกีฎวิทยา 2 (ด้านประตูติดถนน) / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

*ข้อมูลกรอบระยะเวลาการของบประมาณเเผ่นดินประจ าปี 15/10/2565 (งบปี 67) 15/10/2566 (งบปี 68) 15/10/2567 (งบปี 69) 15/10/2568 (งบปี 70) 15/10/2569 (งบปี 71)

เเผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley

ส่วนท่ี (2) เเผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 2565 2566 2567 2568 2569

1. การจัดเเสดงเเมลงอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นเเหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน/งานวิจัย/การศึกษาดูงานของเกษตรกรเเละผู้ท่ีสนใจ รวมถึงการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

2. ปรับปรุงห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ผ้ึง / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระบัว / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

4. เปิดร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ อาการกีฎวิทยา 2 (ด้านประตูติดถนน) / นาจรีย์/ปิยะวรรณ/สิริญา/กฤตพจน์

*ข้อมูลกรอบระยะเวลาการของบประมาณเเผ่นดินประจ าปี 15/10/2565 (งบปี 67) 15/10/2566 (งบปี 68) 15/10/2567 (งบปี 69) 15/10/2568 (งบปี 70) 15/10/2569 (งบปี 71)

(ร่าง) เเผนการด าเนินโครงการ Innovation Alley

ปีท่ีจะเสนอของบประมาณเเผ่นดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปีท่ีจะเสนอของบประมาณเเผ่นดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภาควิชากีฎวิทยาเเละโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่ือหน่วยโครงการ Industrial Museum



2565 2566 2567 2568 2569

ส่วนท่ี (1) แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ)

1. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนกระจก: เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย และงานบริการวิชาการ:  ตรวจสอบตามรอบการใช้งานประจ าปี 

โรงเรือนแบบ Evap/ smart nursery? ข้ึนกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ

ห้องน้ า (ด้านหลัง)

/ / อ.พรสุข/ อ.อรอุมา

2. ปรับปรุงโรงเรือนแบบเปิด: เสริมหลังคาแบบจ่ัว มุงพลาสติกใส พ้ืน

โรงเรือนปูอิฐบล๊อค (ระบายความร้อน) สร้างทางระบายน้ า มุงตาข่าย

ล้อมรอบโรงเรือน และติดไฟส่องสว่าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน/ 

งานวิจัย/ การผลิตพืชทดสอบ และ คลินิกโรคพืช

/ / อ.พรสุข/ อ.อรอุมา

3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนด้านหลังโรงเรือน 

(2 ห้อง)

/ / อ.พรสุข/ อ.อรอุมา

4. จัดสรรพ้ืนท่ีห้องพักเจ้าหน้าท่ีคลินิกโรคพืชพืชและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรู เพ่ือเป็น smart plant pathology 

service

/ / อ.รัชดาวรรณ/ ฐิติมา/ วิจิตรา

5. ปรับปรุงห้องจัดเก็บกล้องจุลทรรศน์ / / อ.รัชดาวรรณ/ ฐิติมา/ วิจิตรา

6. ห้องเตรียมอาหาร / / อ.รัชดาวรรณ/ ฐิติมา/ วิจิตรา

*ข้อมูลกรอบระยะวเลาการของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 15/10/2565 (งบปี 

67)

15/10/2566 (งบปี 

68)

15/10/2567

 (งบปี 69)

15/10/2568

 (งบปี 70)

15/10/2569

 (งบปี 71)

 แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley

ช่ือหน่วยโครงการ Plant Pathology Services

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley
ปีท่ีจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley

ส่วนท่ี (2) แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 2565 2566 2567 2568 2569

1. การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรู : ประชาสัมพันธ์ FB 

Website ของคณะ ภาควิชา (ร้อยละ 20 ตัวอย่าง/ เกษตกรรายใหม่) อัตรา

ค่าบริการ เทคนิคใหม่ Logo Clinic (จัดประกวด) 3,000 บาท

/ / / /

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

2. การจัดฝึกอบรมระยะส้ัน/ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันก าจัด

โรคพืชให้กับผู้สนใจ: อ.อังสนา คลินิกโรคพืช 5 ธ.ค. 65 เวลา 13.00-16.00 

น. งานเกษตรภาคเหนือคร้ังท่ี 10/ คนสนใจท่ัวไป/ Young smart farmer 

จัดอบรม ปีละ 2 คร้ัง แยกผู้เข้าร่วมอบรม 1. เกษตรกร 2. Young smart 

farmer จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 วัน และ 2 วัน (ค่าท่ีพัก เดินทาง)

 3-เน้ือหา Thai MooC/ CMU MooC/ Life long learning เพ่ือผู้สนใจ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (ศ. LifeLong)

/ / / /

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ/ สมรรณะให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของ

ภาควิชาฯ ในการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและแมลง เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

จริงจากกรณีศึกษาตัวอย่างโรคพืชและแมลงศัตรู: กรณีศึกษา คนละ...?....

ตัวอย่าง ในกระบวนวิชา 360400 วินิจฉัยโรคพืช (น าร่อง) กระบวนการ

จัดการเรียนรู้? ใช้ตัวอย่างจากคลินิกเพ่ือการเรียนการสอน

/ / / /

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

ปีท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

 (กรุณาเตรียมรายละเอียดแผนการด าเนินงานท้ัง 2 ส่วน เพ่ือน าเสนอในการประชุคณะท างาน คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 ต่อไป)



2565 2566 2567 2568 2569

ส่วนท่ี (1) แผนปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง (ระบุรายการ)

1. ปรับปรุงห้องเพ่ือใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านกีฏวิทยาชุมชน :      

      

/ อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

กล้องจุลทรรศน์เสนส์ประกอบ 2 ตัว

กล้องจุลทรรศร์สเตอริโอ 2 ตัว

เก้าอ้ี 4 ตัวส าหรับผู้ศึกษา

โต๊ะขนาดกลาง 4 ตัวส าหรับวางตัวอย่างแมลง

โต๊ะขนาดเล็ก 3 ตัวส าหรับวางโมเดลแมลงขนาดใหญ่                                      

โมเดลแมลงขนาดใหญ่ 3 ช้ิน

โต๊ะขนาดใหญ่ 1 ตัวส าหรับผลิตภัณฑ์การป้องกันก าจัดแมลงจากบริษัทท่ีให้ความ

ร่วมมือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เคร่ืองส าหรับการฉายวีดิทัศน์แมลง

จอ LCD ส าหรับการฉายวีดิทัศน์แมลง

ขาต้ังโปสเตอร์ 4 

เคร่ืองปรับอากาศ 1

2. จัดท าเว็ปไซด์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและรับวินิจฉัยตัวอย่างปลวก / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

*ข้อมูลกรอบระยะวเลาการของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 15/10/2565

 (งบปี 67)

15/10/2566

 (งบปี 68)

15/10/2567

 (งบปี 69)

15/10/2568

 (งบปี 70)

15/10/2569

 (งบปี 71)

แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley ปีท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

(ร่าง) แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley

ช่ือหน่วยโครงการ Urban Insect Learning Station

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation Alley
ปีท่ีจะเสนอของบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



ส่วนท่ี (2) แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 2565 2566 2567 2568 2569

1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย โปสเตอร์น าเสนอ การป้องกันก าจัดแมลง

ชุมชน เช่นงานวิจัย เรือด (ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง)

งานวิจัยปลวก ด้านพฤติกรรมปลวก (อ.ดร. จุ้นอี โจว)

หรืองานวิจัยแมลงชุมชนอ่ืน ๆ ของคณาจารย์สาขากีฏวิทยา

/ / / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

2) การให้ความรู้หลักการป้องกันก าจัดแมลงชุมชน โดยการฉายวีดีทัศน์ / / / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

3) การศึกษาแมลงทางด้านอนุกรมวิธาน มีการแสดงตัวอย่างแมลง เพ่ือใช้ในการ

จ าแนกและเปรียบเทียบชนิด (species) โดยมีการต้ังกล้องจุลทรรศน์

/ / / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

4) ข้อมูลจากบริษัทเอกชนท่ีมีคุณภาพในการป้องกันและก าจัดแมลง หรือข้อมูลจาก

หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนา

งานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกับบริษัทเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ร่วมกันเพ่ือสร้างรายได้

/ / / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

5) จัดท าเว็ปไซด์เพ่ือเผผยแพร่ข้อมูลและรับตรวจวินิจฉัยชนิดปลวก / / / / อ.กรวัฒน์/ อ.จุ้น

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

 (กรุณาเตรียมรายละเอียดแผนการด าเนินงานท้ัง 2 ส่วน เพ่ือน าเสนอในการประชุคณะท างาน คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 ต่อไป)


