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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายอุทิศ  เตจ๊ะใจ 
Mr.Uthit  Taejajai 
เลขที่บัตรประชาชน  3550700528377 วันเดือนปี เกิด 18 มีนาคม พ.ศ. 2499 
ต าแหน่ง  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
Acting Expert on Land Development Management System 
สังกัด ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-8832510  E-mail address : uthit899@hotmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
2513 - 2517 

วทบ. พืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2518 - 2522 
วทม. เกษตรศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529 -  2531 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ดูงานด้านอนุรักษ์ดินและน  าบน
พื นที่สูงและพื นที่ที่มีความลาด
ชันสูง ประเทศไต้หวัน 

ประเทศไต้หวัน 4-12 พ.ย. 2551  

ฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิง
ระบบเพ่ือพัฒนาหัวข้อ
โครงการวิจัย 

ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย

เกษตร (องค์การ
หมาชน) 

11-12 มี.ค. 2556  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ

หลวงภาคเหนือ 
2551 - 2558 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพข.7 2558 - ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 - เป็นกรรมการประเมินผลงานสายงานวิชาการเกษตร (นักวิชาการเกษตร 6 ว และนักวิชาการเกษตร
ช านาญการ) ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน 
  
6. ความสามารถพิเศษ 

ด้านระบบเกษตร (Agricultural systems)  
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือรักษา
ความเสถียร และป้องกันการชะ
ล้ า ง พั งท ล าย ข อ งดิ น บ ริ เว ณ
ไหล่ถนน 
 

จ.เชียงใหม่ ประชุมวิชาการกรม
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2543 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เป รี ย บ เที ย บ
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  าบน
พื นที่ลาดชันสูง 

จ.เชียงใหม่ ประชุมวิชาการกรม
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2549 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาพัฒนาเพ่ือคัดเลือกสาย
พันธุ์หญ้าแฝกที่สามารถขึ นได้ใน
สภาพร่มเงา 

จ.เชียงใหม่ เอกสารวิชาการ
ส านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 6 พ.ศ.2550 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ท ด ส อ บ ส า ธิ ต
เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่
เผาเศษพืชในพื นที่โครงการหลวง 

จ.เชียงใหม่ 
จ.เชียงราย 
จ.พะเยา 

เอกสารวิชาการศูนย์
ปฏิบัติการโครงการหลวง

ภาคเหนือ ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6  

พ.ศ. 2556 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายศรัญณุพงศ์  ชัยวัฒนกุล    
Mr.Srunnupong  Chaiwattanagul   
เลขที่บัตรประชาชน  3550700013041 วันเดือนปี เกิด  31 มกราคม พ.ศ.2506 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
Director of Technical for Land Development Group 
สังกัด กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  092-2797943  E-mail address : srunupong@hotmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนสา 2520 - 2522 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง 

พืชศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเกษตรน่าน 

2523-2526 

วทบ. พืชศาสตร์ พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

2527 - 2528 

วทม. เกษตรศาสตร์ พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 - 2551 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

“การคิดเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจและการสร้าง
เครือข่าย” รุ่นที่ 4 

กรมพัฒนาที่ดิน 19-21 ม.ค. 2558  

โครงการมาตรการ/วิธีการใน
การป้องกันการเกิดดินถล่ม 
และการชะล้างพังทลายของดิน
ในประเทศไทย  
 

กรมพัฒนาที่ดิน 16-21 พ.ย. 2557  

“Coaching and Mentoring” กรมพัฒนาที่ดิน 5-7 ก.พ.  2557  

 

mailto:srunupong@hotmail.com
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รุ่นที่ 3 
“นักบริหารงานพัฒนาที่ดิน
ระดับกลาง” ประจ าปี 2557 

กรมพัฒนาที่ดิน 24 ธ.ค. 2556  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาที่ดิน สพข.7 
 

2554 - 2556 
ผอ.กลุ่มวิชาการเพ่ือการ 

พัฒนาที่ดิน 
ช านาญการพิเศษ 

 
กลุ่มวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน สพข.7 

 
2556-ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 กรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ของ สพข.7 
 5.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง สพข.7 
 5.3 กรรมการและเลขานุการการคัดเลือกผลการด าเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า การปลูกหญ้าแฝก และ
โครงการแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 ระดับเขต 
 5.4 ประธานกรรมการการด าเนินงาน 5 ส ของ สพข.7 ปะจ าปีงบประมาณ 2557 
 5.5 กรรมการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและหมอดินอาสาดีเด่น ระดับส านักงานพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การจัดการดินที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 ในกลุ่มชุด
ดินที่ 6 (ชุดดินเชียงราย) 

จ.เชียงราย - หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ดิน
และน  าด้วยหญ้าแฝกร่วมกับการใช้
ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดบนพื นที่
ลาดชันในกลุ่มชุดดินที่ 31 จังหวัด

จ.พะเยา ภูมิวารินอนุรักษ์ เล่มที่ 
28 หน้า13-22 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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พะเยา 
ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการ
เพ่ิมผลผลิตข้าวนาด าในกลุ่มชุดดิน
ที่ 21 ชุดดินสรรพยา (Sa) ในพื นที่ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

เอกสารการประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 

ปี 2554 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

การจัดการชุดดินบ้านจ้อง (กลุ่มชุด
ดินที่ 29) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขิงใน
พื นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

เอกสารการประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 

ปี 2555 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า ใน
แปลงปลูกไม้ผลที่มีต่อการสูญเสีย
ดินและความชื นของดิน บนพื นที่
สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าแม่จัน
ตอนบน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

- หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช
เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินเพ่ือการ
ปลูกข้าวโพดบนที่ดอน ในพื นที่
จังหวัดพะเยา 

จ.พะเยา วารสารอนุรักษ์ดินและ
น  า ปีที่ 30 ฉบับที่ 
1 ธันวาคม 2557 

หน้า 11-23 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมใน
การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
(Zoning) ในพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน  าแหง อ.นาน้อย จ.น่าน 

อ.นาน้อย จ.น่าน - หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าวไร่บนพื นท่ีลาดชันสูง 
ในพื นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน - ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมของ
คูรับน  ารอบเขาเพ่ือปลูกข้าวไร่บนที่
สูงในพื นที่จังหวัดน่าน 
 

จ.น่าน เอกสารการประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 

ปี 2558 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การจัดการดินเพ่ือการใช้ประโยชน์  - ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาที่ดิน 
(ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน) 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสุนีย์รัตน์   โลหะโชติ 
Mrs. Suneerat   Lohajoti  
เลขที่บัตรประชาชน  3559900041895 วันเดือนปี เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2519 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
Agricultural Research Officer, Senior Professional Level 
สังกัด กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-9528987  E-mail address : suneeratja2@gmail.com 

 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 2536 

วทบ. เคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 - 2541 
วทม. การจัดการหลังการ 

เก็บเก่ียว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

Multi - Hazard Risk 
Assessment 

 21 เม.ย. 2550  

การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือ
ขอรับ งบประมาณ การวิจั ย 
ระยะที่ 2 ประจ าปี 2551 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

07 ก.ค. 2551  

 เตรียมความพร้อมเพ่ือ
สอบแข่งขันรับทุนศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน
ต่างประเทศ ประจ าปี 2551 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

01 ก.ย. 2551  

สถิติที่เก่ียวข้องกับการวาง
แผนการทดลองวิจัย 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

11 ม.ค. 2552  
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การอนุรักษ์ดินและน  าในเขต
พัฒนาที่ดินรุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

10 มี.ค. 2552  

หลักสูตรวิทยากรด้านอนุรักษ์
ดินและน  าเพ่ือการเกษตรแบบ
ยั่งยืน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

15 ก.พ. 2553  

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ระดับช านาญการ หลักสูตร 
การพัฒนาทุนทางความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ รุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

21 ส.ค. 2555  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
English Skills Preparation 
for AEC ประจ าปี 2556 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

15 ธ.ค. 2555  

[จริยธรรม 8 ชม.] หลักสูตร 
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

11 ก.ค. 2556  

[สมรรถนะ18ชั่วโมง] การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

03 พ.ย. 2557  

[ด้านการบริหารจัดการ 122 
ชม 30 นาที่] นักบริหารงาน
พัฒนาที่ดินระดับกลาง รุ่นที่ 3 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

09 มี.ค. 2558  

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค
ใหม่ ประจ าปี 2558 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

21 พ.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพข.7 2556 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  
6. ความสามารถพิเศษ 

- 



9 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์น  าที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้าว 
นาด าในชุดดินหางดง (Hd) อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงรายด าเนินการปี  2551 –  
2 5 5 4  ผ ล ก า รด า เนิ น ง า น  1 0 0 
เปอร์เซนต ์

อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการไถพรวนในระบบปลูกพืช
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  าที่มีต่อการ
สูญเสียดิน บนพื นที่ดอน 
ชุดดินหนองมด (Nm) ส่วนชุดดินที่ 29 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด าเนินการปี  
2551 – 2554  
ผลการด าเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์ 

อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการใช้จุลินทรีย์ควบคุมเชื อ
สาเหตุโรคพืชในดินร่วมกับ 
โดโลไมต์  ต่อการเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของพริกในดินกรด  
ต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
พริกในดินกรด  ผลการด าเนินงาน  
100  เปอร์เซ็นต ์

  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่มี
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวโพดบนพื นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินฯ 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการใช้ปุ๋ยอัตราต่างๆตามค่า
วิเคราะห์ดินและความต้องการของธาตุ
อาหารหลักของข้าว ต่อผลผลิตและ
ต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยของเกษตรกรใน
จังหวัดน่าน และ แพร่ 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางมัลลิกา  แก้วปิยะทรัพย์ 
Mrs.Mallika  Keawpiyasup 
เลขที่บัตรประชาชน  1559900001854 วันเดือนปี เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2527 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricultural Research Officer, Practitioner Level 
สังกัด กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  088-5471581  E-mail address : yokyek-5@hotmail.com 

 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
โรงเรียนสา 2543 - 2546 

วทบ. ส่งเสริมและ 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
2546 - 2549 

วทม. ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 - 2557 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมาก
แบบไม่พลิกกลับกอง  

มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

17-18 ต.ค.2557  

เทคนิคการเป็นวิทยากร กรมพัฒนาที่ดิน 14-24 ธ.ค.2557  
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า
และวิธีการในการป้องกันดิน
ถล่มและการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 21-28 พ.ย.2557  

การติดตั งเครื่องมือในสนาม
ส าหรับการศึกษาเพ่ือ

กรมพัฒนาที่ดิน 10 -15 มี.ค.2558  
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ประเมินผลกระทบของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  า
ขนาดเล็ก 

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร พนักงานราชการ ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 1 จ.เชียงใหม่ 

กรมวิชาการ 

2551 - 2555 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดน่าน 

2555 - 2557 

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพข.7 2557 - ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
  งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษาการใช้หญ้าแฝกแทนคัน
ดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ยางพาราร่วมกับข้าวโพดเลี ยงสัตว์
ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าแหง อ.นา
น้อย จ.น่าน    

 

อ.นาน้อย 
จ.น่าน 

เนื่องจากเป็นงานวิจัย
ใหม่ซึ่งอยู่ในขั นตอน 

วิจัยปีแรก 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางวันรัก  ปรางค์วัฒนากุล 
Mrs.Wanrak  Prangwattanakul  
เลขที่บัตรประชาชน  1509900019052 วันเดือนปี เกิด 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-9509953  E-mail address: valentinedaylove14@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 - 2548 

วทม. 
ปฐพีศาสตร์ 

และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2556 - 2559 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย
และ การเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์  

สมาคมนักวิจัย 4-6 ก.ค. 2555  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

20-22 ก.ค. 2555  

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ระดับปฏิบัติการหลักสูตร การ
ปฏิบัติงานราชการภาครัฐยุค
ใหม่ รุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ร่วมกับ  
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

23-27 ก.ค. 2555  

การพัฒนาและรณรงค์การใช้ กองการเจ้าหน้าที่ 18-21 ก.ย. 2555  
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หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริระดับวิทยากร 

กรมพัฒนาที่ดิน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและแนว
ทางการถ่ายทอดสด
(Cascading) ตัวชี วัดระดับ
หน่วยงานลงระดับบุคคล 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

4-5 ก.พ. 2556  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช 
และผลวิเคราะห์ดินในการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2556  

การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท้างานของ
องค์กร 

สพข.7 27-29 ส.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพข.7 2552 – ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 5.2 วิทยากรอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แก่เกษตรกร และยุวหมอดิน 
 5.3 จัดท้าห้อง ONE STOP SERVICE  

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
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7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษาการจัดการดินในพื นที่
ปลูกข้าวโพดเพ่ือปรับปรุงบ้ารุงดิน
และลดการใช้ปุ๋ ย เคมี และสาร
ป้ อ งกั น ก้ า จั ด วั ช พื ช ใน พื น ที่
ภาคเหนือตอนบน 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมของ
คูรับน ้าขอบเขาเพ่ือปลูกข้าวไร่ บน
พื นที่สูงในพื นที่จังหวัดน่าน 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวธัญลักษณ์  ดีปินตา 
Ms.Thanyalak  Deepinta  
เลขที่บัตรประชาชน  1589900064015 วันเดือนปี เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
Agricultural Research Officer 
สังกัด กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  087-6576398  E-mail address : changnoi_555_7@hotmail.com 

 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
2545 - 2550 

วทบ. ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2551 - 2555 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

“Joomla Training for 
Beginner อบรมสร้างเว็บไซต์
จูมล่าเบื องต้น เวอร์ชั่น 3.X” 

กรมพัฒนาที่ดิน 2-3 มีนาคม 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร  กลุ่มวิชาการฯ สพข.7 2557 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 จัดท ารูปเล่มรายงาน output/outcome 
 5.2 จัดท ารูปเล่มรายงาน 5ส 
 5.3 จัดท าท าเนียบนักวิชาการ สพข.7 
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6. ความสามารถพิเศษ 
- 

 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
-    
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเกษร  จ าปา    
Ms. Kaesorn  Jumpa   
เลขที่บัตรประชาชน  3210200185899 วันเดือนปี เกิด  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
Director of Land Use Planning Group 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-1446034  E-mail address : kaesornjumpa@hotmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- สาธิต ม.บูรพา 
2533 - 2536 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
2536 - 2540 

Msc. Rs and GIS AIT  2548 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การสร้างและเผยแพร่
สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 

สทอภ. (GISTDA) 26-29 มิ.ย. 2550  

โครงการ THEOS 
Operational Training 
Program TOTP หลักสูตร 
Land Use Planning 

Institute 
Geographic 

National (IGN)/ 
ประเทศฝรั่งเศส 

17 ก.ย. – 12 ต.ค. 2550  

Training of trainers course 
on the subject of flood 
probability information 

MRCS/ 
ประเทศกัมพูชา 

13-15 พ.ย. 2550  

การประเมินสมบัติดินเพ่ือการ
จัดการดิน ที่ดิน และธาตุ

ส านักส ารวจดิน
และวางแผนการ

23-29 ส.ค. 2552  

mailto:kaesornjumpa@hotmail.com
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อาหารพืช ด้วยวิธีทางปฐพีสถิติ ใช้ที่ดิน 
การใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

สถาบันเกษตรา 
ธิการ 

22-26 ก.พ. 2553  

การจัดท าแผนที่พื นที่เสี่ยงภัย
จากน  าท่วมฉับพลัน (Flash 
Flood) 

สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) 

19 เม.ย. – 7 พ.ค. 2553  

The Seminar and training 
on Debris – flow 
Monitoring and 
Demonstration in 
Southeast Asia 

Institute of 
Mountain 
HaZards & 

Environment 
ประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

223-28 พ.ย. 2553  

โครงการศึกษามาตรการ/
วิธีการในการป้องกันการเกิด
ดินถล่มและการชะล้างพังทลาย
ของดินในประเทศไทย ภายใต้
ความร่วมมือด้านการเกษตร
ไต้หวัน-ไทย  

Soil and Water 
Conservation 
bureau ไต้หวัน 

6-12 มี.ค. 2554  

การจัดการอุทกภัยเพื่อความ
ยั่งยืนแบบบูรณาการ 
Integrated Flood 
Management for 
Sustainable Development 

MRCS ณ เมือง
เสียมราฐ 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

3-5 ก.ค. 2554  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

วางแผนการใช้ที่ดิน 
ช านาญการพิเศษ สพข.7 2556 – ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ 
 5.2 ร่วมจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรดินในระดับต่างๆ 
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 5.3 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

6. ความสามารถพิเศษ 
LAND USE PLANING , RS and GIS 

 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง “Soil 
and Water Conservation 
Practice for Land 
Management in Natural 
disasters risk area” ให้กับ
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร
นานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 17 
กันยายน 2552 เวลา 9.00-12.00 
น.) 
 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง 
“Land degradation types and 
Land degradation assessment 
methods” ให้กับ The 
international Center for 
Development 
Communication (ICDC) of 
Kasetsart University. (วันที่ 5 
กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 
น.) 
 
 
 

Kasetsart 
University. 
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การเปลี่ยนแปลงน  า และการพัดพา
ตะกอน เมื่อการใช้ที่ดินเปลี่ยนจาก
ข้าวโพดเป็นยางพารา 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายปริญญานนท์  ทองค า 
Mr.Prinyanont  Thongkham  
เลขที่บัตรประชาชน  3301200651148 วันเดือนปี เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
Agricultural Research Officer, Senior Professional Level 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-8593575  E-mail address : rrinya_nont@hotmail.com 

 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

  
 

วทบ. พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตเกษตร
(พิษณุโลก) 

2538 

วทม. การใช้ที่ดินและการ
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ศึกษาดูงานการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน  า  
ณ ประเทศจีน 

ชมรมอนุรักษ์ดิน
และน  า 

กรมพัฒนาที่ดิน 

21-25 มี.ค. 2552  

การบริหารงานพัฒนาที่ดิน
ระดับกลาง รุ่นที่ 3 

กรมพัฒนาที่ดิน 9-23 มี.ค. 2558  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเกษตร 
6 กรมพัฒนาที่ดิน 2550 – 2557 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพข.7 2557 - ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 จัดท าข้อมูลพื นฐานได้แก่ข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดิน และการจัดการดิน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน 
 5.2 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สพด.แพร่ 
 5.3 จัดท าคู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สพด.แพร่ 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
พัฒนาที่ดินชุมชนบนพื นที่สูง  
ต.ห้วยมุ่น อ.น  าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

อ.น  าปาด 
จ.อุตรดิตถ์ 

เอกสารวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



23 
 

 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพร  สินศิริวัฒนา 
Ms.Supaporn  sinsiriwattana 
เลขที่บัตรประชาชน  3720700263681 วันเดือนปี เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
ต าแหน่ง  นักส ารวจดินปฏิบัติการ 
Soil surveyor, Practitioner Level 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  085-0106551  E-mail address : sinsiriwattana@hotmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น 
2540 - 2541 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 - 2545 
วทม. ทรัพยากรการเกษตร 

และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2545 - 2549 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การเป็นข้าราชการที่ดี ส าหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

สถาบันเกษตรา 
ธิการ 

4-13 มิ.ย. 2556  

การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ดิน ส าหรับการพัฒนาที่ดิน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

28 พ.ย. 2556  

การส ารวจจ าแนกดิน วินิจฉัย
คุณภาพดิน และการจัดระบบ
ฐานข้อมูลดิน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

19-28 มี.ค. 2558  

การจัดท าแผนที่ดินของ
ประเทศไทยตามฐานอ้างอิง
ทรัพยากรดินของโลก (WRB)  

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

8-12 ก.ย. 2557  
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มาตรฐานวิชาการงานพัฒนา
ที่ดิน รุ่นที่ 2 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

16-23 ธ.ค. 2557  

การส ารวจออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการใช้
ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 

กลุ่มพัฒนาบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ 

10-14 มี.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักส ารวจดิน ปฏิบัติการ สพข.7 2556 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ส ารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื นที่ต่างๆ มีความเหมาะสมของ
ดินและข้อจ ากัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 
 5.2 ส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียด เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
 5.3 ร่วมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื นที่ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุนผลิตและให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายกันตภณ  แก้วด้วง 
Mr.Kantaphon  kaewduang  
เลขที่บัตรประชาชน  1551000002024 วันเดือนปี เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2527 
ต าแหน่ง  นักส ารวจดินปฏิบัติการ 
Soil surveyor, Practitioner Level 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  084-6783902 E-mail address : israwut@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 
2543 - 2546 

วทบ. ปฐพีศาสตร์และ 
อนุรักษ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
2546 - 2550 

รบ. แขนงวิชาทฤษฎี 
และเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2547 - 2550 

วทม. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 - 2557 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน
ระดับต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

16-22 ธ.ค. 2552  

การเสริมสร้างความรู้พื นฐาน
และจิตส านึกในการปฏิบัติ
ราชการ ส าหรับข้าราชการ
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 12 
ปีงบประมาณ 2553 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

1-5 ก.พ. 2553  
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การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ดินส าหรับการพัฒนาที่ดิน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

28 พ.ย. 2556  

การส ารวจจ าแนกดิน วินิจฉัย
คุณภาพดิน และการจัดระบบ
ฐานข้อมูลดิน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

19-27 มี.ค. 2557  

การจัดท าแผนที่ดินของ
ประเทศไทยตามฐานอ้างอิง
ทรัพยากรดินของโลก (WRB) 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

8-12 ก.ย. 2557  

พื นฐานเริ่มต้นการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

22 ธ.ค. 2557  

รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรใน
โปรแกรม Microsoft Excel 
(Advance) 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

23-24 ธ.ค. 2557  

การเขียนบทความวิจัยด้านดิน
และปุ๋ย 

สพข.7 17-18 ก.พ. 2558  

การติดตั งเครื่องมือในสนาม
ส าหรับการศึกษาเพ่ือ
ประเมินผลกระทบของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  า
ขนาดเล็ก 

กรมพัฒนาที่ดิน 10-13 มี.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักส ารวจดิน ปฏิบัติการ สสว. 2552 - 2558 
นักส ารวจดิน ปฏิบัติการ สพข.7   2558 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ส ารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื นที่ต่างๆ มีความเหมาะสมของ
ดิน และข้อจ ากัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 
 5.2 ส ารวจสภาพการใช้ที่ดินอย่างละเอียด เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
 5.3 ร่วมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื นที่ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุนผลิตและให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ความสามารถพิเศษ 
- ส ารวจจ าแนกดิน 

 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  ว่าที่ร.ต.ยศ  อินทะวิชัย 
Acting Sub Lt.Yot  Intawichai  
เลขที่บัตรประชาชน  1549900192226 วันเดือนปี เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2532 
ต าแหน่ง  นักส ารวจดิน 
Soil surveyor 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  085-3466964  E-mail address : yot_kmitl@hotmail.co.th  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
2548 - 2550 

วทบ. ปฐพีวิทยา 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
2550 - 2554 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การสร้าง presentation ด้วย
โปรแกรม Microsoft 
powerpoint 

กรมพัฒนาที่ดิน 11-12 ต.ค. 2558  

    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักส ารวจดิน  สพข.7 2557 - ปัจจุบัน 

 
 



29 
 

5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 - คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส 
 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวรจนา  เอกรัตน์ 
Ms.Rotjana  Eakkarat 
เลขที่บัตรประชาชน  1529900548799 วันเดือนปี เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2535 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
Agricultural Research Officer 
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  082-6958791 E-mail address : junejang_love@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2550 - 2553 

วทบ. ปฐพีศาสตร์และ 
อนุรักษ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2553 - 2557 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ในการวางแผนจัดท า
เขตพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 9-13 พ.ย. 2557 และ 
16-19 พ.ย. 2557 

 

    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร  สพข.7 2557 - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายธนา  สมบัติทัฬห 
Mr.Tana  Sombuttun   
เลขที่บัตรประชาชน  3160600089260 วันเดือนปี เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2517 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
Director of Soil Analysis Group 
สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-1689205  E-mail address : tanasbt@gmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

วทบ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ........ - ........ 
วทม. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ....... - ........ 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 
 5.6 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
งานวิจัยข้าว 
 
 

   

การประเมินสมบัติของดินบาง
ประการของดินในพื นที่ จั งหวัด 
น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย 

   

ป ฏิ กิ ริ ย า ดิ น ใน พื น ที่ จั ง ห วั ด
เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา 

   

การประเมินระดับโพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส อินทรียวัตถุ ความเป็น
กรด ด่างและความต้องการปูนของ
ดิน จากค่าวิเคราะห์ดิน  โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจารุวรรณี  เตรียมวิจารณ์กุล 
Ms.Charuvannee  Treamvicharnkul  
เลขที่บัตรประชาชน  4159900001925 วันเดือนปี เกิด 26 มีนาคม พ.ศ. 2515 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
Scientist, Senior Professional Level  
สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  086-4234869  E-mail address : tream_one@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

อวท. เคมีปฏิบัติ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมถ์ ........ - 2535 

วทบ. เคมี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 
 ........ - 2537 

วทม. 
 

การจัดการการเกษตร 
และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
........ - 2550 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของ
ดินจากอิทธิพลของอัตราการใช้ปุ๋ย
หมักในการปลูกถั่วแขก อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ 
 

อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของชนิดพืชปุ๋ยสดในการปลูก
ข้าวนาด าต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของดิน ใน
กลุ่มชุดดินที่  21 ชุดดินสรรพยา 
(Sa) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 
 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อิทธิพลของอัตราการใช้ปุ๋ยหมักใน
การปลูกถ่ัวแขก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 

อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

 
 
 
 



36 
 

 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวมยุรี  ปละอุด 
Ms.Mayuree  Palaoud 
เลขที่บัตรประชาชน  3510200394258 วันเดือนปี เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2523 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
Scientist , Professional Level 
สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-1653822  E-mail address : mayuree.p2523@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

วทบ. โรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ........ - 2545 
วทม. วิทยาการหลังการ 

เก็บเก่ียว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ........ - 2548 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

    
    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

ความรู้ทางด้านการควบคุมโรคพืชโดยใช้จุลินทรีย์และสารสกัดจากพืช 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
ผลของสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดินชุดบ้านจ้อง (กลุ่มชุดดินที่ 
29) ต่อการแพร่ระบาดของโรค
เหี่ยวของขิงท่ีเกิดจากเชื อแบคที่เรีย
เมื่อมีการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ขิงในพื นที่ อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน  า
ที่ มี ผลต่อการเจริญ เติบ โตและ
ผลผลิตของข้าวโพดบนพื นที่สูงใน
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าจันตอนบน ต.
แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การ ใช้ ป ระ โย ชน์ ชุ ด ต รวจดิ น
ภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับ
ให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับการปลูก
ข้าวโพดในจังหวัดแพร่และน่าน 

จ.แพร่  
จ.น่าน 

  
 
.............................. 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
ข้าวโพด 

   
.............................. 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฬาธาร  ยะถิ่น 
Ms.Julathan  Yathin  
เลขที่บัตรประชาชน  3540100432573 วันเดือนปี เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 
Scientist  
สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  088-8039632  E-mail address : julathan.y@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

วทบ. พืชสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาล าปาง 

 
 ........ - 2549 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

    
    
    
    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายนครินทร์  ชมภู 
Mr.Nakarin  Chompu  
เลขที่บัตรประชาชน  3559900039815 วันเดือนปี เกิด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2505 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
Agricutural Rerearch Officer, Senior Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-8854904  E-mail address : nakarin.cp@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
ปวส. เกษตรกรรมทั่วไป วิทยาเขตเกษตรน่าน 2522-2526 
สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536-2538 
กษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547-2549 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การสร้างองค์ความรู้และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 26-28 มี.ค. 2551  

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2554  

นักบริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่ 57 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

20 ก.ย. - 30 ต.ค. 2555  

การเตรียมความพร้อม
นักพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้านการเข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศ 

กรมพัฒนาที่ดิน 31 มี.ค. – เม.ย. 2557  

นักบริหารงานพัฒนาที่ดิน
ระดับกลางรุ่นที่ 3 

กรมพัฒนาที่ดิน 9-23 มี.ค. 2558  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.น่าน 2551-2556 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพด.น่าน 2556 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 คณะท างานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ภูพยัคฆ์ ปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน 
 5.2 คณะท างานโครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน  าขุนน่าน” ปี 2553-ปีปัจจุบัน ค าสั่งจังหวัด
น่าน ที่ 2521/2553 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 5.3 คณะท างานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชด าริ (แกนน าจังหวัดน่าน) ภาคประชาคม 
ปี 2553-2555 
 5.4 คณะท างานโครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ ปี 2555-ปัจจุบัน 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การอนุรักษ์ดินและน  าในโครงการ
รักษ์น  าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดินลุ่ม
น  าย่อยห้วยงัด ลุ่มน  าขุนน่าน จ.
น่าน 

ต.ขุนน่าน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.น่าน 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศึกษาการใช้ประโยชน์มะแฮะใน
โครงการภูฟ้าพัฒนาตาม
พระราชด าริ จังหวัดน่าน 
 

อ.บ่อเกลือ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.น่าน 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายมานะ ต้นนา 
Mr.Mana  Tonna 
เลขที่บัตรประชาชน  3560100654177 วันเดือนปี เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2508 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-9997341  E-mail address : blue-dimom@hotmail.co.th 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
2525-2525 

กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548-2550 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันฝึกอบรม
ผู้น า 

จ.กาญจนบุรี 

3-6 พ.ค. 2542  

การเตรียมความพร้อมวิทยากร
ระดับพื นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

กองแผนงาน กรม
พัฒนาที่ดิน 

29 ก.ย. 2548  

KPI แนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

จ.พะเยา 

10 ก.ย. 2550  

การจัดท าแผนกลยุทธ์และการ
เขียนโครงการ รุ่น 3 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2551  

การปฏิบัติงานภาครัฐยุคใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

23-27 มิ.ย. 2551  

การจัดท าระบบฐานข้อมูลโดย ส่วนประสานงาน 8-9 ต.ค. 2551  
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การใช้โปรแกรม Map 
window GIS 

และบริหาร
จัดการลุ่มน  าโขง

ส่วนที่ 1 
การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
น าไปสู่การวิจัยของกรมพัฒนา
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 

กองแผนงาน กรม
พัฒนาที่ดิน 

6-9 มิ.ย. 2554  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรระดับจังหวัด 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

18-20 มิ.ย. 2555  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แปลงยุทธศาสตร์ของกรม
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 11 ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

กรมพัฒนาที่ดิน 20-27 ก.พ. 2555  

การประชุมเชิงวิชาการ  
กรมพัฒนาที่ดิน 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

พัฒนาที่ดิน 

6-9 ส.ค. 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
สพข.6,7,8 ปี 2556 

สพข.6 6-7 ก.ย. 2556  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเตรียมความพร้อมเสนอค า
ขอตั งงบประมาณ 2558 และ
โครงการวิจัย 

สพข.7 15-17 ก.ย. 2556  

การสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แหล่งน  าชุมชนตามแนว
พระราชด าริภาคเหนือ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

18 ก.พ. 2557  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าบริหารจัดการและพัฒนา
ลุ่มน  าน่านแบบบูรณาการ 

ส่วนประสานงาน
และบริหาร

จัดการลุ่มน  าน่าน 

17-18 มิ.ย. 2557  

การบริหารเวลา และการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมพัฒนาที่ดิน 21 พ.ค. 2558  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ กลุ่มวิชาการฯ (ช่วย

ราชการ สพด.พะเยา) 
2552 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.น่าน 2555 - ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 งานพัฒนาหมอดินอาสา 
 5.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
 5.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 5.4 แหล่งน  าขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 5.5 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินน  า 

5.6 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน 
5.7 ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด 
5.8 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
5.9 เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 
 

6. ความสามารถพิเศษ 
- 

 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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   1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายดนัย  พรอ านวยลาภ 
Mr.Danai  Pornamnuaylap  
เลขที่บัตรประชาชน  3720900080823 วันเดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-5108513  E-mail address : danai58@yahoo.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนอู่ทอง 
2535 – 2540 

วทบ. เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 – 2545 
วทม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555 - 2557 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

เศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน 
แผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง 

20-24 ม.ค. 2549  

การสร้างและพัฒนา web site 
ขององค์กร 

กรมพัฒนาที่ดิน 22-24 มี.ค. 2549  

การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 27-30 มี.ค. 2549  

การวางแผนและจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือ
การเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน 21-31 ส.ค. 2549  

โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ
อนุรักษ์ดินและน  า 

กรมพัฒนาที่ดิน 16-17 ก.ค. 2550  
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CONSPlan,ThaiEROSION 
(MMF) 
Network for LDD 
Administrator 

กรมพัฒนาที่ดิน 16-17 ส.ค. 2550  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รุ่นที่ 558 

กรมพัฒนาที่ดิน 17-20 ม.ค. 2551  

นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทยรุ่นที่ 1 กรมพัฒนาที่ดิน 23 มิ.ย. 2551  
English Preparetion for 
Success (CU-TEP) 

กรมพัฒนาที่ดิน 7-19 ส.ค. 2551  

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านภูมิสารสนเทศ ประเภท 
open source 

กรมพัฒนาที่ดิน 18-19 มิ.ย. 2552  

Climate data analysis with 
R 

JGSEE,KMUTT 24-25 ก.ย. 2555  

Climate data analysis and 
Crop Modelling Training 

Met 26-28 ก.พ. 2557  

มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า
และวิธีการป้องกันดินถล่มและ
การชะล้างพังทลายของดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 24-26 พ.ย. 2557  

การบริหารเวลาและจัดล าดับ
ความส าคัญของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมพัฒนาที่ดิน 21 พ.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2551 - 2555 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.น่าน 2555 - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 โครงการพระราชด าริ (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น ตามพระราชด าริ) 
 5.2 ปฏิบัติงานพื นท่ีอ าเภอท่าวังผา สันติสุข และแม่จริม 
 5.3 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า และแม่จริม 
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 5.4 งานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
จังหวัดน่าน 
6. ความสามารถพิเศษ 

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลสภาพภูมิอากาศ, การใช้โปรแกรม R, Arc GIS, Photoshop, การ
ท าเว็บไซต์ 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
ผลของการล้มตอซังข้าวร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น  าเพ่ือปลูกถ่ัวเหลือง
หลังนาข้าว ในกลุ่มชุดดินที่ 15 
 

บ้านร้องเย็น  
ต.กลางเวียง  
อ.เวียงสา จ.น่าน 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือปลูก 
ข้าวไร่ 

บ้านห่างทางหลวง 
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน 

เอกสารการประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
ปี 2554 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

องค์ประกอบความส าเร็จของการ
ท านาบนพื นที่สูง โครงการพัฒนา
บ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

บ้านกอก-บ้านจูน  
ต.ภูคา อ.ปัว  
จ.น่าน 

วารสารอนุรักษ์ดินและ
น  า 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายมนต์ชัย  พรมลอองวัน 
Mr.Monchai  Promlaaongwan  
เลขที่บัตรประชาชน  3500500217343 วันเดือนปี เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2524 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  086-1151784 E-mail address : e-monchai@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
2540 - 2543 

ศ.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 - 2547 
วทม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าลังศึกษา 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการท างานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 2 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

20-22 ก.ค. 2555  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อนการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ปี 2556 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดนิ  
กรมพัฒนาที่ดิน 

24-25 ธ.ค. 2555  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน
โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน งบ CEO 
จังหวัด 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

10-11 ม.ค. 2556  

การประชุมสัมมนาเรื่อง ส านักงาน 28 เม.ย. 2556  



49 
 

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

การประชุมวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดิน 

คณะกรรมการ
วิชาการกรม
พัฒนาที่ดิน 

6-9 ส.ค. 2556  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านดิน อาหารพืช และ
ผลวิเคราะห์ดินในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

8-12 ก.ย. 2556  

การบริหารโครงการพัสดุ 
การเงินและบัญชี 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

9-10 เม.ย. 2557  

การประชุมวิชาการ กรมพัฒนา
ที่ดิน ปี 2557 

กรมพัฒนาที่ดิน 30 ต.ค. 2557  

5ส เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ปรับปรุงงาน 

สพข.7 2 ก.ย. 2557  

ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

3-5 ก.ย. 2557  

การเขียนบทความวิจัยด้านดิน
และปุ๋ย 

สพข.7 17-18 ก.พ. 2558  

การส ารวจออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและน  าเพ่ือการใช้
ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร 
รุ่นที่ 2 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

10-14 มี.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2553 - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 
 5.2 หัวหน้าโครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม อ.สันติสุข จ.น่าน 
 5.3 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื นที่จังหวัดน่าน  เรื่อง การจัดการดินและการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ปี พ.ศ.2555 
 5.4 หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
 5.5 หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวงน  าแป่ง 
 5.6 หัวหน้าโครงการลดการเผาพื นที่โล่งเตียน เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 5.7 หัวหน้าโครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 5.8 หัวหน้าโครงการพระราชด าริ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน  

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษากรรมวิธีการป้องกันด้วง
งวงมันเทศด้วยกรรมวิธีต่างๆ 

แปลงสาธิตทดสอบ
ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาชนิดไส้เดือนฝอยสาเหตุ
ของโรคใบขาวอ้อย 

อ.เขาสวนกวาง 
อ.พล 
อ.เมือง 
อ.อุบลรัตน์ 
อ.บ้านไผ่ 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวฉัตรนภา  พรหมานนท์ 
Ms.Chatnapa  Prommanon 
เลขที่บัตรประชาชน  3550700089071 วันเดือนปี เกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-7007996 E-mail address : p_chatnapa@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
2538 - 2541 

วทบ. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2541 - 2545 
วทม. เกษตรศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 - 2549 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับผู้เริ่มต้น GIS for 
Beginners 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

25-19 มิถุนายน 2555  

อบรมหลักสูตร มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  า และวิธีการ
ป้องกันดินถล่มและการชะล้าง
พังทลายของดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 3-5 กรกฎาคม 2555  

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ระดับปฏิบัติการ หลักสูตร การ
ปฏิบัติงานราชการภาครัฐยุค

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ร่วมกับ  
มหาวิทยาลัยูรพา 

6-10 ส.ค. 2555  
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ใหม่ รุ่นที่ 2 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ระดับเจ้าหน้าที่
ของรัฐรุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

5-7 ก.ย. 2555  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
English Skills Preparation 
for AEC ประจ าปี 2556 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

15-21 ธ.ค. 2555  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและแนว
ทางการถ่ายทอดสด 
(Cascading) ตัวชี วัดระดับ
หน่วยงานลงระดับบุคคล  
รุ่นที่ 2 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

11-12 ก.พ. 2556  

หลักสูตร การเขียนข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ
การวิจัย ระยะท่ี 1-2 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

19-21 มิ.ย. 2556  

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 3 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

27-28 พ.ย. 2556  

การสัมมนาเพ่ือจัดท าแผน
บูรณาการโครงการขยายผล
โครงการหลวงในพื นที่ จ.น่าน 

ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดน่าน 

27 ม.ค. 2557  

การฝึกอบรมหลักสูตร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบูรณาการ
ภาคการเกษตรในระดับพื นที่ 

สถาบันเกษตร
ตราธิการ 

21-23 เม.ย. 2557  

แนวการปฏิบัติการรับรองแนว
เขตป่าไม้ถาวร 

สพข.7 30 ต.ค. 2557  

การประชุมวิชาการกรม 
พัฒนาที่ดิน ปี 2557 

กรมพัฒนาที่ดิน 24-27 ส.ค. 2557  

5ส เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพและ
ปรับปรุงงาน 

สพข.7 2 ก.ย. 2557  
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การจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2558 
และแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับ กบข. 

กรมพัฒนาที่ดิน 17-18 ก.ย. 2557  

พัฒนาสมรรถนะและทักษะการ
ปฏิบัติงาน หลักสูตรการใช้
เทคนิค SWOT Analysis ใน
การวางแผนจัดท าเขตพัฒนา
ที่ดิน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

10-18 พ.ย. 2557  

โครงการฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมวิทยากรระดับพื นที่ เพื่อ
สนับสนุนโครงการหมอดินน้อย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558  

กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน 
 

21-25 มิ.ย. 2558  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การศึกษาพัฒนาแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตในพื นที่ภาคเหนือ
ตอนบนด้วยกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม 

ศูนย์วิจัยและ
อบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี 

21 ก.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
ผู้ช่วยนักวิจัย - ศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิต

ทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 - 2548 

นักวิจัย - ศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 – 2550 

นักจัดการการศึกษา - ศูนย์วิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 - 2551 
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นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2554 – ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 วิทยากรประจ างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ ปี พ.ศ. 2554 
 5.2 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิชาการเกษตร เรื่อง การจัดการดินและการปรับปรุงดิน  
ปี พ.ศ. 2555 
 5.3 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื นที่จังหวัดน่าน เรื่อง การจัดการดินและการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ปี พ.ศ. 2555 
 5.4 หัวหน้าโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าโรงการลดการเผาพื นที่เกษตรบนพื นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน อ.เวียงสา จ.น่าน 
 5.5 คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข.7 ปี พ.ศ. 2556 
 5.6 เลขานุการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ระดับเขต ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในพื นท่ีส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 ปี พ.ศ. 2556 
 5.7 หัวหน้าโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าชุมชนบนพื นที่สูง อ.เวียงสา จ.น่าน 
 5.8 หัวหน้าโครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียนในเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราในพื นที่จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2557-
2558 
 5.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานนโยบายและงานวิชาการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
โครงการน าร่องการผลิตพืชตาม
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่อ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน (ยางพารา) 

บ.ใหม่น  าแก่น  
ต.น  าแก่น อ.ภูเพียง 
จ.น่าน 

- หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวประภัสสร  เจริญไทย 
Ms.Prapassorn  Chalernthai  
เลขที่บัตรประชาชน  3501200089740 วันเดือนปี เกิด 16 กันยายน พ.ศ. 2526 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-7837056  E-mail address : fcharlernthai_dan@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
2542 - 2544 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  2545 - 2548 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ข้าราชการบรรจุใหม่และ
ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 

ส านักงานจังหวัด
ตราด 

23-25 เม.ย. 2555  

การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 7 

สถาบันเกษตร
ตราธิการ 

8-18 พ.ค. 2555  

การปฏิบัติงานราชการภาครัฐ
ยุคใหม่ 

กรมพัฒนาที่ดิน 6-10 ส.ค. 2555  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนว
แนวทางการขับเคลื่อนการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ปี 2556 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

24-25 ธ.ค. 2555  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 

ส านักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ 

10-11 ม.ค. 2556  
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งบ CEO จังหวัด ปี 2556 กรมพัฒนาที่ดิน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ
แนวทางการถ่ายทอดสด 
(Cascading) ตัวชี วัดระดับ
หน่วยงานลงระดับบุคคล 

กรมพัฒนาที่ดิน 4-5 ก.พ. 2556  

การประชุมสัมมนาเรื่อง
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

28 เม.ย. 2556  

การประชุมวิชาการ กรมพัฒนา
ที่ดิน  

คณะกรรมการ
วิชาการ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

6-9 ส.ค. 2556  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพืช 
และผลวิเคราะห์ดินในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2556  

การตรวจสอบลักษณะ
ทรัพยากรดินเพื่อการวิจัยการ
จัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 

กรมพัฒนาที่ดิน 22-28 ก.พ. 2557  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเขียนข้อเสนองานวิจัย 

สพข.7 3-7 มี.ค. 2557  

Modelling To Predict and 
Localise Erosion and Run-
Off (PLER) 

สถาบัน IRD 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2557  

การใช้งานฐานข้อมูลแหล่งน  า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน
เพ่ือการบริหารจัดการในเชิง
พื นที ่(GIS) 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

12 มิ.ย. 2557  

การพัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือประเมินผล
กระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื นที่ลุ่มน  าขนาดเล็ก (PLER) 
 

สพข.7 2-4 ก.ย. 2557  
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มาตรฐานวิชาการงานพัฒนา
ที่ดิน รุ่นที่ 2 

กรมพัฒนาที่ดิน 16-23 ธ.ค. 2557  

สถิติเกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการทดลองวิจัย 

กรมพัฒนาที่ดิน 16-20 ก.พ. 2558  

การประชุมวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดิน ปี 2558 

กรมพัฒนาที่ดิน 27-29 เม.ย. 2558  

เตรียมความพร้อมวิทยากร
ระดับพื นที่ เพื่อสนับสนุน
โครงการหมอดินน้อยของกรม
พัฒนาที่ดิน ปี 2558 

กรมพัฒนาที่ดิน 21-25 มิ.ย. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.แพร่ 2555 - 2556 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2556 – ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น 
 5.2 รับผิดชอบข้อมูลโครงการแหล่งน  าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  า 
 5.3 รับผิดชอบข้อมูลโครงการแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1260 ลบ.ม. 
 5.4 รับผิดชอบข้อมูลโครงการเขต 60 พรรษา 60 เขตพัฒนาที่ดิน 
 5.5 วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดินในพื นที่รับผิดชอบ 
 5.6 รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลการพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน 
 5.7 ปฏิบัติงานด้านแผนงาน 
 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
โครงการวิจัยการศึ กษาการใช้
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์  ตามค่า

  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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วิเคราะห์ดินส าหรับถั่ว (ถั่วเหลือง) 
โครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายจิระชัย  กองกุณะ 
Mr.Jirachai  Kongkuna  
เลขที่บัตรประชาชน  1550500016546 วันเดือนปี เกิด 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-5074834  E-mail address: jirachaibankok@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 
2545 - 2547 

ปวส. พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547 - 2549 
วทบ. พืชสวน มทร.ล้านนาน่าน 2549 - 2545 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับผู้เริ่มต้น 

กรมพัฒนาที่ดิน 25-29 มิ.ย. 2555  

การใช้ความรู้ด้านข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
ขับเคลื่อนเขตเหมาะสมพืช
เศรษฐกิจ 

กรมพัฒนาที่ดิน 28-29 ก.ค. 2556  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหาร และ
ผลวิเคราะห์ดินในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2556  

มาตรฐานวิชาการงานพัฒนา
ที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 3-13 มี.ค. 2557  



60 
 

4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน สพด.แพร่ 2555 -2558 

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 รับผิดชอบหน่วยพัฒนาที่ดิน อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
 5.2 แปลงสาธิตทดสอบการลดต้นทุนข้าวนาปีในชุดดินที่ 7 จ.น่าน 
 5.3 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและศูนย์สาธิตสร้างตนเอง 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- โปรแกรม Microsoft Office ได ้
- โปรแกรม Arc GIS 
- ขับรถยนต์ได้ 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
โครงการน าร่องการผลิตพืชตาม
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน (อ้อยโรงงาน) 

บ้านนาเวียง  
ต.วังชิ น อ.วังชิ น  
จ.แพร่ 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

แปลงทดสอบสาธิตการลดต้นทุน
ข้าวนาปีในชุดดินที่ 7 จ.น่าน 

บ้านบุญยืน  
ต.กลางเวียง  
อ.เวียงสา จ.น่าน 
 

 หัวหน้าโครงการ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายจักรพันธุ์  อินทจักร 
Mr.Jakkapan  Inthajak  
เลขที่บัตรประชาชน  1509900551005 วันเดือนปี เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  092-3844981  E-mail address: jakkapan082@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนจอมทอง 
2545 - 2548 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 - 2551 
วทม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 - 2555 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการท างานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมพัฒนาที่ดิน 

16-18 ก.ค. 2555  

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
ส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่  

สถาบันเกษตร
ตราธิการ 

11-21 ธ.ค. 2555  

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมพัฒนาที่ดิน 

27-28 พ.ย. 2556  

หลักสูตร มาตรฐานวิชาการ
งานพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 1 

กองการเจ้าหน้าที่  
กรมพัฒนาที่ดิน 

4-13 มี.ค. 2557  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.นครพนม 2555 - 2555 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.เลย 2555 - 2557 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.น่าน 2557 – ปัจจุบัน 

 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 รับผิดชอบ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
 5.2 ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด าริ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การปรับปรุ งบ ารุ งดิ น เพ่ื อ เพ่ิ ม
ผลผลิตข้าวไร่ 
 

แปลงทดลอง  
สพด.น่าน 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุดารัตน์  สุรินทร์ 
Ms.Sudarat  Surin  
เลขที่บัตรประชาชน  1529900008433 วันเดือนปี เกิด 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  090-9757971  E-mail address: sudarat_414@hotmail.com  

 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนผดุงปัญญา 
2542 - 2545 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2545 - 2548 
วทม. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 - 2557 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/หน่วยงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“Modelling to predict 
and localise and 
erosion and run-off 
(PLER) 

สพข.7 1-4 เม.ย. 2557  

การฝึกอบรมหลักสูตร การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบรูณาการภาค
การเกษตรในระดับพื นที่  
(ด้านการวางแผน) 

สถาบันเกษตรตราธิการ 
 

21-23 เม.ย. 2557  

การวิเคราะห์สถิติ และการ
เขียนสรุปรายงาน
โครงการวิจัย 

กรมพัฒนาที่ดิน 2-6 ก.พ. 2558  
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การเขียนบทความวิจัยด้าน
ดินและปุ๋ยแห่งชาติ 

สพข.7 17-18 ก.พ. 2558  

ประชุมวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดิน ปี 2558 

กรมพัฒนาที่ดิน 27-29 เม.ย. 2558  

ประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั งที่ 5 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ย 

2-4 ก.ค. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.พิจิตร 2552 - 2553 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.แพร่ 2553 - ปัจจุบัน 

 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 5.2 งานด้านการพัฒนาที่ดินในเขตพื นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
 5.3 คณะกรรมการโครงการวิจัยเชิงพื นที่ จ.แพร่ ร่วมกับหมาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ 
 5.4 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จ.แพร่ ในระดับสถานีและจังหวัด 
 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
ผลของการใช้จุลินทรีย์ควบคุมเชื อ
สาเหตุโรคพืชในดินร่วมกับ 
โดโลไมท์ต่อการเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของพริกในดินกรด 

ม.4 ต.แม่ยางร้อง  
อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยการจัดการดิน น  า ปุ๋ย 
ระดับไร่นา ส าหรับพืชไร่เศรษฐกิจ 
(การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ตาม
ค่าวิเคราะห์ดินส าหรับถั่วเหลือง) 

ม.4 ต.แม่ยางร้อง  
อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการน าร่องการผลิตพืชตาม ม.1 ต.วังชิ น   หัวหน้าโครงการวิจัย 
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เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน โครงการวิจัย
อ้อย 

อ.วังชิ น จ.แพร่ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายศิวรุต  หล้าค ามี 
Mr.Siwarut  LahKhammee  
เลขที่บัตรประชาชน  1540190004821 วันเดือนปี เกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2527 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-9281148 E-mail address: student_notdeath@hotmail.com 
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

วทบ. พืชสวน มทร.ตะวันออกวิทยาเขตบางพระ  ....... - 2551 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

    
    
    
    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางอลินี  รัตนประทีป 
Mrs.Alinee  Ratnapradipa  
เลขที่บัตรประชาชน  3560300266715 วันเดือนปี เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2506 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
Agricutural Rerearch Officer, Senior Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  083-8628519 E-mail address: alinee212@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 - 2539 
วทม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 - 2552 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/หน่วยงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
นักบริหารงานพัฒนาที่ดิน 
ระดับกลาง ปี 2557 

กรมพัฒนาที่ดิน 2557  

การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยฯ 

สพข.7 3-7 มี.ค.57  

ภาษาอังกฤษ มุ่งสู่ AEC มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 30 ม.ีค.-5 เม.ย. 57  
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  า
และวิธีการป้องกันดินถล่ม
และการชะล้างพังทลายของ
ดิน 

กองนโยบายและแผน 
กรมพัฒนาทีดิ่น 

24-26 พ.ย. 57  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.พะเยา 2551 - 2554 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพด.พะเยา 2554 - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
5.1 งานประชุม  ประสานงานในพื นที่อ้าเภอปง จ.พะเยา 

- งานศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต เขตพัฒนาที่ดินและศูนย์เรียนรู้ 
- งานแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260  ลบ.ม.) อ.ปง   
- งานแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
- งานแหล่งน ้าชุมชน 
- งานรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   
- โครงการลดการเผาในพื นที่โล่งเตียน บ้านสีพรม ม.4ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
- งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
- งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
- งานส้ารวจข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS 

 5.2 งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
 5.3 เป็นเจ้าภาพงานแฝกและงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดพะเยา 
 5.4 และงานอ่ืนๆที่มอบหมาย 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
ศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ย
หมักปรับปรุงบ ารุงดินนาในพื นที่
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชด าริ บ้านสันติสุข-
บ้านขุนก าลัง ต าบลขุนควร  อ าเภอ
ปง  จังหวัดพะเยา ระยะเวลา
ด าเนินการ พฤศจิกายน 2548 – 
ธันวาคม 2552 

อ.ปง  จ.พะเยา  หัวหน้าโครงการวิจัย 

การสาธิตทดสอบการไถกลบตอซัง
ข้าวร่วมกับการหว่านปุ๋ยพืชสดเพ่ือ
ปรับปรุงดิน บ้านกองแล หมู่ที่  4 
ต าบลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
ระยะ เวล า 1  ตุ ล าคม  2557 - 
กันยายน 2558 

อ.ปง จ.พะเยา  หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายสมคิด  ศรีวิชัย 
Mr.Somkid  Srivichai  
เลขที่บัตรประชาชน  35071100181849 วันเดือนปี เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-5549332 E-mail address: -  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  

ปวช. เกษตรกรรม 
มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาวิทยาเขต

เกษตรน่าน 
 2524 - 2529 

วทบ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2531 - 2534 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

แนวทางการปฏิบัติรับรองแนว
เขตป่าไม้ถาวร 

สพข.7 30 ต.ค. 2557  

การอนุรักษ์ดิน น  า และป่าไม้
ตามแนวพระราชด าริ 

สพข.7 และศูนย์
เรียนรู้และบริหาร
วิชาการเครือข่าย
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

11-12 มี.ค. 2557  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื นที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ ระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

พะเยา 

9 ก.ค. 57  
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การเกษตร 
6 กรมพัฒนาที่ดิน 2550 - 2551 

นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.พะเยา 2551 - ปัจจุบัน 
 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 งานประชุม  ประสานงานในพื นท่ีอ าเภอภูซางและอ าเภอภูกามยาว จ.พะเยา 

- งานศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต เขตพัฒนาที่ดินและศูนย์เรียนรู้ 
- งานแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260  ลบ.ม.)  
- งานแหล่งน  าขนาดเล็ก 
- งานแหล่งน  าชุมชน 
- งานรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   
- โครงการอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
- โครงการอ่างเก็บน  าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
- งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
- งานส ารวจข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 

 
5.2 งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

 5.3 เป็นเจ้าภาพงานแฝกและงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดพะเยา 
 5.4 และงานอ่ืนๆที่มอบหมาย 
  
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การสาธิตทดสอบการใช้ปอเทือง
เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงดิน
ในพื นที่ปลูกข้าว  

อ.ภูซาง จ.พะเยา   

 



72 
 

 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเรืองรอง  มอยสุรินทร์ 
Ms.Rouengrong  Moisurin  
เลขที่บัตรประชาชน  3570501046607 วันเดือนปี เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ. 2524 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  088-0185161 E-mail address: rouengrong.ldd@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  2543 - 2546 
วทม. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2551 - 2552 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
English Conversation 
Course ประจ าปี 2556 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

17 ธ.ค. 2555  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและแนว
ทางการถ่ายทอดสด
(Cascading)ตัวชี วัดระดับ
หน่วยงานลงระดับบุคคล 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

04 ก.พ. 2556  

อบรมเชิงปฏิบัติการพื นฐาน 
GIS และการจัดท าเขตความ
เหมาะสมส าหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ (zoning) 

กองนโยบายและ
วางแผนการใช้

ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

2-4 ตุลาคม 2556  

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ฯ 

สพข.7 3-7 มี.ค.57  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาต าบลและการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
จังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปี 
2558 

จังหวัดพะเยา 15-16 พ.ค. 2557  

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.
2557-2560) และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

จังหวัดพะเยา 16 ธ.ค.2557  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ
มากแบบไม่พลิกกลับกองเพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ือคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร  

คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม

เกษตร 
มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ 

17 ต.ค. 2557  

ทางเลือก/ทางรอด เกษตรกร
ไทยกับเขตการค้าเสรีอาเซียน  

กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

28-29 ธ.ค. 2557  

การวิเคราะห์สถิติและการเขียน
สรุปรายงานโครงการวิจัย  

กองการเจ้าที่หน้า 
กรมพัฒนาที่ดิน 

2-7 ก.พ. 2558  

โครงการการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมวิทยากรระดับพื นที่
เพ่ือสนับสนุนโครงการหมอดิน
น้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 
2558  

 

กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ

ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

21-25 มิ.ย. 2558  

 
 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.พะเยา 2551 - 2556 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.พะเยา 2556 – ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 งานประชุม  ประสานงานในพื นท่ีอ าเภอภูซางและอ าเภอภูกามยาว จ.พะเยา 

- งานศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต เขตพัฒนาที่ดินและศูนย์เรียนรู้ 
- งานแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260  ลบ.ม.)  
- งานแหล่งน  าขนาดเล็ก 
- งานแหล่งน  าชุมชน 
- งานรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   
- โครงการอนรุักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
- โครงการอ่างเก็บน  าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
- งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
- งานส ารวจข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) 

5.2 งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
 5.3 เป็นเจ้าภาพงานแฝกและงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดพะเยา 
 5.4 และงานอ่ืนๆที่มอบหมาย 
 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษาผลของการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขิงอย่าง
ยั่งยืน (กลุ่มชุดดินที่ 35) จ.พะเยา 

จ.พะเยา  หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
ถั่วในชุดดินหางดง จ.พะเยา 

จ.พะเยา  หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการน าร่องการผลิตตามเขต
การใช้ที่ดิน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน (ข้าว) จ.พะเยา 

จ.พะเยา  หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายจ านงค์  อ่ินแก้ว 
Mr.jumnong  Inkaew  
เลขที่บัตรประชาชน  3501000146553 วันเดือนปี เกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
Agricutural Rerearch Officer, Senior Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  093-1361192  E-mail address: jumnonginkaew@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่ 
2523 – 2525 

ปวส. พืชศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเกษตรล าปาง 2525 - 2528 

วทบ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2537 - 2539 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การเตรียมความพร้อม
นักพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้านการเข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศ 

กรมพัฒนาที่ดิน 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557  

    
 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.เชียงราย 2551 - 2557 
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นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ สพด.เชียงราย 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 สาธิตและส่งเริมการพัฒนาที่ดินพื นที่ อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
 5.2 โครงการพระราชด าริฯ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย 
 5.3 โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื นที่สูง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
 5.4 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  างาว อ.เวียงแก่น จ.เชยงราย 
 5.5 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- การอนุรักษ์ดินและน  า 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
โครงการน าร่องการผลิตพืชตาม
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
พัฒนาความสามารถการแข่งขัน
ประชาคมอาเซียน (ข้าวโพด) 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  า
ในพื นที่ โครงการพัฒนาที่ดินชุมชน
บนพื นที่สูงบ้านห้วยแล้ง 

จ.เชียงราย  หัวหน้าโครงการวิจัย 

การใช่ถ่านชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางปวีณา  เกษทัน 
Mrs.Paveena  Gattun  
เลขที่บัตรประชาชน  3160100572620 วันเดือนปี เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2521 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  089-8519688  E-mail address: pp_aoy@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
2536 - 2539 

วทบ. พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 - 2542 
วทม. พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 - 2546 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การเขียนบทความวิจัยด้านดิน
และปุ๋ย 

สพข.7 17-18 ก.พ. 2558  

เตรียมความพร้อมวิทยากร
ระดับพื นที่ เพื่อสนับสนุน
โครงการหมอดินน้อย 

กวจ. 21-26 มิ.ย. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.เชียงราย 2548 - 2554 
นักวิชาการเกษตร ช านาญการ สพด.เชียงราย 2554 - ปัจจุบัน 
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5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินพื นที่ อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า 
 5.2 งานแผนงานของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 
 5.3 งานวิชาการของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 
 5.4 คณะท างานโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
 5.5 เลขานุการคณะกรรมการ 5ส 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
ผลของชนิดน  าหมักชีวภาพที่มีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของชาในกลุ่ม
ชุดดินที่ 29 

ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

วจ.3 
Poster น าเสนอการ

ประชุมวิชาการดินและ
ปุ๋ยแห่งชาติ ครั งที่ 4 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

การ ใช้ ป ระ โย ชน์ ชุ ด ต รวจดิ น
ภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับ
ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับการปลูกผักใน 
จ.เชียงราย 

ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
สัปปะรด 

สพด.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
ถั่ว 

สพด.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การใช้เปลือกและซังข้าวโพดปลูก
พืชทดแทนฟางข้าว 

  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายธวัชชัย  น้อยหมอ 
Mr.Tawatchai  Noymao  
เลขที่บัตรประชาชน  3570700367519 วันเดือนปี เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
Agricutural Rerearch Officer, Professional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  084-6148500  E-mail address: tnwatchai@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
-  

....... - ........ 
ทษ.บ. พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ....... - 2534 

M.S.Agronomy 
(Agriculture) 

Agronomy Central Luyon State University 
  
 ....... - 2537 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

    
    
    
    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
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   ............ - ปัจจุบัน 
 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

ภูมิทัศน์ 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การเพ่ิมธาตุอาหารหลักในปุ๋ยหมัก
ฟางข้าวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 

การใช้เปลือกและซังข้าวโพดปลูก
พืชแทนฟางข้าว 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการน าร่องการผลิตพืชตาม
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
พัฒนาความสามารถการแข่งขัน
ประชาคมอาเซียน 

  หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของชนิดน  าหมักชีวภาพที่มีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของชาในกลุ่ม
ชุดดินที่ 29 

  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวบุษบา  อนุจรพันธ์ 
Ms.Busaba  Anujarapan  
เลขที่บัตรประชาชน  3570100172989 วันเดือนปี เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  081-9983074  E-mail address: b_1617@hotmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

-  
....... - ........ 

วทบ. พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ....... - 2545 

วทม. 

การใช้ที่ดินและ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
  
 ....... - 2552 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
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4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
   ............. - ............... 
   ............ - ปัจจุบัน 

 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1  
 5.2  
 5.3  
 5.4 
 5.5 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
มาตรการอนุ รักษ์ ดิ นและน  าที่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บน
พื นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าแม่
จันตอนบน ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นายนิยม  สุรักษ์ 
Mr.Niyom  Surak  
เลขที่บัตรประชาชน  3501400394864 วันเดือนปี เกิด 16 มกราคม พ.ศ. 2524 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  080-0316290  E-mail address: niyomsurak@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
2539 - 2541 

วทบ. ปฐพีศาสตร์และ 
อนุรักษ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 - 2546 

วทม. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 - 2551 
 

3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

    
    
    
    
    

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักส ารวจดิน ปฏิบัติการ ภก.กองนโยบายและ

แผนฯ 
2556 - 2557 
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นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพด.เชียงราย 2557 - ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ชาน  ามันฯ 
 5.2 ผู้ประสานงานโครงการดอยตุง 
  
6. ความสามารถพิเศษ 

การอนุรักษ์ดินและน  า 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี และ 
ปุ๋ ย อินทรีย์ตามค่าวิ เคราะห์ดิน
ส าหรับข้าวโพด 
 

ต.สันสลี  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพร  ปาแก้ว 
Ms.Supaporn  Pakaew  
เลขที่บัตรประชาชน  3521300282878 วันเดือนปี เกิด 15 เมษายน พ.ศ. 2526 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Agricutural Rerearch Officer, Practitional Level  
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เบอร์โทร  086-6246735  E-mail address: spakaew@gmail.com  
 
2. ข้อมูลการศึกษา 
  

ระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี  
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

วิทย์ – คณิต โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
2539 - 2545 

วทบ. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2545 - 2548 
วทม. ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 - 2553 

 
3. ประวัติการอบรม/ดูงาน 
 

หลักสูตร สถาบัน/
หน่วยงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 18 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

23 มี.ค. – 3 เม.ย. 2558  

อบรมเตรียมความพร้อม
วิทยากรระดับพื นที่เพ่ือ
สนับสนุนโครงการหมอดินน้อย 

กรมพัฒนาที่ดิน 21 – 25 มิ.ย. 2558  

 
4. ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ปี 
นักวิชาการเกษตร - สพข.7 2556 - 2557 
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นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สพดเชียงราย 2557 – ปัจจุบัน 
 
5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
 5.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 2 ศูนย์ 
 5.3 กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (กลุ่มเข้มแข็ง) 6 กลุ่ม 
 5.4 แหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน อ.ดอยหลวง และ อ.เวียงเชียงรุ้ง 126 บ่อ 
 5.5 โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
 5.6 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน 

 
6. ความสามารถพิเศษ 

- 
 

7. ผลงานทางวิชาการ/งานสาธิต/ทดสอบ 
 

เรื่อง พื้นที่ด าเนินการ เอกสารเผยแพร่ หมายเหตุ 
การใช้ประโยชน์ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับ
ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับการปลุกผักใน 
จ.เชียงราย 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
สัปปะรด 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับ
ถั่ว 

จ.เชียงราย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

มาตรการอนุ รักษ์ ดิ นและน  าที่
เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บน
พื นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าแม่
จันตอนบน ต.แม่สลองนอก อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

 


