
แบบฟอร์มประวตัิบุคคล (Curriculum Vitae) 

1. ชื่อ          นาย มนตรี   สิงหะวาระ 

 Name       Mr. Montri  Singhavara 

 เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน  3-6699-00070-52-5  

 ตำแหน่งป�จจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 หน่วยงานและสถานท่ี   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

          63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   

          โทรศัพท์  053 875601   โทรสาร 053 875600  

    ประวัติการศึกษา       1) ปรญิญาตร ี 

           ชื่อปรญิญา   ศศ.บ. 

     สาขาวชิา  เศรษฐศาสตร ์

                   สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

           ไดร้บั พ.ศ. 2539 

          2) ปรญิญาโท 

                ชื่อปรญิญา  วท.ม.(เศรษฐศาสตร)์ 

      สาขาวชิา   เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

      สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

            ไดร้บั พ.ศ. 2542 

          3) ปริญญาเอก 

         ชื่อปรญิญา  วทิยาศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ 

      สาขาวชิา   เกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ 

          สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

          ไดร้บั พ.ศ. 2560 

 สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ เศรษฐศาสตร์การจัดการ(Managerial Economics), การตัดสินใจ 

         แบบหลายหลักเกณฑ์(Multi-Criteria Decision Making),  

         เกษตรศาสตร์เชิงระบบ(Agricultural System), การวิจัยการ 

         ดำเนินการ(Operation Research) , เศรษฐศาสตร์ 

         มหภาคและทฤษฎีนโยบายการเงินระหว่างประเทศ 

  

 

 

 



ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

  1)  งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว 

   (1) ชื่อ    “An Analysis of Production Efficiency and Technology Acceptance 

of Potato Cultivation” 

 ป�ท่ีพิมพ์  2011 

 การเผยแพร่ International Conference on Business and Information 2011 

(BAI2011), Bangkok, Thailand.  

 แหล่งทุน สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ 

   (2) ชื่อ   

 “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตใน

เขตพ้ืนท่ีโครงการหลวง” 

 ป�ท่ีพิมพ์  2010 

 การเผยแพร่ การประชุมวชิาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำป� 2553 

 แหล่งทุน มูลนิธิโครงการหลวง 

 สถานภาพ ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

   (3)  ชื่อ   

 “โครงการการพัฒนาตลาดนัดชุมชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ียั่งยืนใ

นตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” 

 ป�ท่ีพิมพ์  2009 

 การเผยแพร่ การประชุมวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2009 

 แหล่งทุน สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ 

   (4) ชื่อ    “การวิเคราะห์อุปสงค์และความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าชุมชน”   

 ป�ท่ีพิมพ์  2009 

 การเผยแพร่ - 

 แหล่งทุน สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร     

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ 

   (5)  ชื่อ   

 “การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพ้ื

นท่ีจังหวัดเชียงใหม่” 

 ป�ท่ีพิมพ์  2008 



 การเผยแพร่ - 

 แหล่งทุน คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ 

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ 

   (6)  ชื่อ   

 “การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเหมาะสมในการบริหารจั

ดการกองทุนชุมชนในเขตพ้ืนท่ีโครงการหลวง”   

 ป�ท่ีพิมพ์  2007 

 การเผยแพร่ การประชุมวชิาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำป� 2007 

 แหล่งทุน แหล่งทุนโครงการหลวง 

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ 

   

   (7) ชื่อ           “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการ 

       พัฒนาท่ีเหมาะสมของสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่”  

 ป�ท่ีพิมพ์  2012  

   แหล่งทุน    สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร     

 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ  

   การเผยแพร่   International Conference on Business and Information 2012  

                    (BAI2012), Bangkok, Thailand 

    (8) ชื่อ         “การสร้างความยั่งยืนของการลด ละ เลิก การดื่มสุราและสูบบุหรี่ ด้วยการทำ 

                              บัญชีครัวเรือนในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” 

      ป�ท่ีพิมพ์    2012  

      แหล่งทุน   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

    สถานภาพ  ผู้ร่วมวิจัย  

          

    (9) ชื่อ  “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและป�จจัยท่ีส่งผลต่อความไม่ 

       มีประสิทธิภาพการผลิตดอกเบญจมาศใน จังหวัดเชียงใหม่”  

                 ป�ท่ีพิมพ์  2012  

                 แหล่งทุน    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

                 สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

                การเผยแพร่   การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ประจำป�  

                     2013 

          (10)ชื่อ “การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้น้ำมันไบโอ 

                       ดีเซลในชุมชน   ”  



                ป�ท่ีพิมพ์  2013  

                แหล่งทุน    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

                สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

                การเผยแพร่   International Conference on Business and Information(BAI 2014)  

  (11) ชื่อ“การจัดสรรป�จจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงชวีภาพในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

                       ของประเทศไทย”  

ป�ท่ีพิมพ์      2014  

แหล่งทุน       สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

สถานภาพ      หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

การเผยแพร่   การประชุมวิชาการ ประจำป� 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

           (12) ชื่อ “การวิเคราะห์ความเป�นไปได้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพ่ือความม่ันคงทางพลังงานใน 

                        ชุมชน”  

                  ป�ท่ีพิมพ์  2014  

แหล่งทุน    สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย 

                แห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                  สถานภาพ      หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

                  การเผยแพร่   การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งท่ี ๓ จัดโดยสำนัก 

                     บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย 

                     แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

  (13) ชื่อ “แนวทางการกำหนดเขตเหมาะสมของการใช้พ้ืนท่ีผลิตข้าวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือ 

                           สร้างความสามารถทางการแข่งขันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา”  

                  ป�ท่ีพิมพ์       2015  

แหล่งทุน       สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

สถานภาพ      หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

การเผยแพร่   International Conference on Business and Information(BAI 2017) 

  (14) ชื่อ“แนวทางการตัดสินใจการผลิตและจำหน่ายลำไยอย่างเหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของ 

                       สภาพแวดล้อมและตลาด”  

ป�ท่ีพิมพ์    2016  

แหล่งทุน    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

สถานภาพ   หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

การเผยแพร่   งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำป� 2560 

  (15) ชื่อ“แนวทางตัดสินใจการวางแผนผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือบรรลุป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียว”  



                  ป�ท่ีพิมพ์     2017  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

สถานภาพ    หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

การเผยแพร่   งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำป� 2561 

  (16) ชื่อ“การศึกษาความเต็มใจจ่ายและส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมของข้าวปลอดสารเคมี”

            ป�ท่ีพิมพ์      2016   

                แหล่งทุน    กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

                สถานภาพ ผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 20 

                การเผยแพร่   -  

  (17) ชื่อ“การตัดสินใจเพ่ือการผลิตและจำหน่ายลำไยปลอดภัยและลำไยอินทรีย์อย่าง                 

เหมาะสมด้วยแนวคิดเกษตรแปลงใหญ่อย่างฉลาด”  

                  ป�ท่ีพิมพ์     2018  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ 

สถานภาพ    หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

การเผยแพร่   โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 9 (2563) 

  ( 1 8 ) 

ชื่อ“การตัดสินใจต่อการใช้ป�จจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร

ในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวทางระบบเกษตรนาแปลงใหญ่”  

                  ป�ท่ีพิมพ์       

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2562) 

สถานภาพ    หัวหน้าโครงการ ร้อยละ 50 

     การเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  

         ครั้งท่ี 17 (2563) 

  ( 1 9 ) 

ชื่อ“การศึกษาต้นทุนการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพ

านิชย”์  

                  ป�ท่ีพิมพ์     2563  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2562) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 50 

     การเผยแพร่   - 

  ( 2 0 ) 

ชื่อ“การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพ้ื

นท่ีภาคเหนือตอนบน”  



                  ป�ท่ีพิมพ์     -  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2562) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 20 

     การเผยแพร่   - 

  (21) ชื่อ“ประสิทธิผลการผลิตข้าวแปลงใหญ่ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน”  

                  ป�ท่ีพิมพ์     -  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2562) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 10 

     การเผยแพร่   - 

  ( 2 2 ) 

ชื่อ“การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพ้ื

นท่ีภาคเหนือตอนบน”  

                  ป�ท่ีพิมพ์     -  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2563) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 20 

     การเผยแพร่   - 

  (23 ) ชื่ อ “การ พั ฒ นาตั วแบบ โรงงานต้ น แบ บของการ เพ าะ เลี้ ย งแมล งศัต รู ธ รรมชาติ  

สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์”  

                  ป�ท่ีพิมพ์     -  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2563) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 10 

     การเผยแพร่   - 

  ( 2 4 ) 

ชื่อ“แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน”  

                  ป�ท่ีพิมพ์     -  

แหล่งทุน     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ (2563) 

สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 20 

     การเผยแพร่   - 
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     สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 50 

     การเผยแพร่   Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 
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และการแปรรูป จังหวัดหนองคาย”  
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     แหล่งทุน     กองทุนสง่เสริมวทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน.  

        (2564) 

     สถานภาพ    ผู้ร่วมโครงการสัดส่วน ร้อยละ 15 
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