ประวัติบุคคล
1. ชื่อ: สัจจา บรรจงศิริ
2. ตําแหนงวิชาการ: รองศาสตราจารย
3. ตําแหนงบริหาร: 4. สถานที่ติดตอ: 93/13 ม.คุณาลัย ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงทาขาม เขต บางขุนเทียน กทม
โทรศัพท: 02-5048148, 0818683627
E-mail: moo018683627@yahoo.com
5. ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี: วทบ.เทคโนโลยีก ารเกษตร (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ปริญญาโท: วทม.เกษตรศาสตร(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก: วทด.เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
6. ความเชี่ยวชาญ: สรีรวิทยาของพืช พืชสวน การมีสวนรวม การจัดการทรัพยากรน้ํา กลุมและการ
พัฒนากลุม
7. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานตํารา/เอกสารการสอน
(1) เอกสารการสอนระดับปริญญาตรี
ป พ.ศ.
2538

ชุดวิชา

2545

การจัดการการผลิตไมผลและผัก
การจัดการการผลิตพืชสวนประดับ
พืชเศรษฐกิจ
สารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร
ประสบการณวิชาชีพการจัดการ
การผลิตพืช
การฝกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

2540

หลักการจัดการการผลิตพืช

เนื้อหาหนวย

2555

การจัดการผลผลิตพืช

2556

การจัดการการผลิตพืชสวนประดับเชิงธุรกิจ

2556

การจัดการการผลิตไมผลและผักเชิงธุรกิจ

(2) เอกสารการสอนระดับปริญญาโท
ป พ.ศ.
2557

ชุดวิชา
หลักการจัดการทรัพยากรการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

เนื้อหาหนวย

วิทยานิพนธ
วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
6.2 ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
หัวหนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
1)
2)
3)
4)

การเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร : กรณีไมดอกไมประดับ
การพัฒนาศูนยขาวชุมชน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษากระบวนการเคลื่อนยายสินคาไทย – สหภาพยุโรป สําหรับอุตสาหกรรมแชแข็งและ
อาหารแปรรูป
5) การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6) โครงการศึก ษากระบวนการเคลื่อนยายสินคาไทย – สหรัฐอเมริกาตะวันตกและปานามา สําหรับ
อุตสาหกรรมแชแข็ง(อุตสาหกรรมนํารอง)
7) โครงการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเกษตรอินทรียดานโลจิสติก
8) การพัฒนาเครือขายศูนยขาวชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9) การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงเกษตรในเขตอีสานใต
10) การศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดและยุทธศาสตรการผลิตการตลาดสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐานของกลุมจังหวัดในเขตภาคกลางตอนบนกลุมที่ 1
11) โครงการศึกษาศักยภาพชุมชน:กรณีศึกษาปจจัยในการสรางความเขมแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชนและ
ศูนยขาวชุมชนจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี

12) โครงการศึก ษาการบริห ารจัดการทรัพ ยากรน้ําแบบผสมผสาน กรณีศึก ษา ลุม น้ําแมก ลอง กรม
ทรัพยากรน้ํา
13) โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน กรณีศึกษา ลุมน้ําวัง กรมทรัพยากรน้ํา
14) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้ําโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน
15) ผลของการควั่นกิ่งและการใชส ารพาโคลบิวทราโซล ที่มีตอการติดผลของมะนาวพันธุแปน สัจจา
บรรจงศิริ เคหการเกษตร. ก.พ. 2536, 17(2) หนา 93-94
16) ผลของการควั่นกิ่งและการใชสาร paclobutrazol ที่มีตอการออกดอกของมะนาวพันธุแปน สัจจา
บรรจงศิริ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 2533, 57 แผน
17) ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดที่มีตอการแสดงเพศดอกของมะมวงหิมพานต ทรงศักดิ์
บูรณเศรตธรรม; สัจจา บรรจงศิริ; สุพิชญพงศ ภูหวล ใน รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10: สาขาพืชศาสตร. ลําปาง, 2536 (หนา 9095)
18) การใชสารไทโอยูเรียและโปแตสเซียม ไนเตรทเพิ่มประสิทธิภาพพาโคลบิวทราโซส ในการกระตุนให
มะมวงพันธุน้ําดอกไม ออกดอกตนฤดู สัจจา บรรจงศิริ; ชนิดา เยรัมย; สุพิชญพงศ ภูหวล ใน รายงาน
การประชุมสัมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11. ลําปาง, 2537, หนา 114-121
(314 หนา)
19) ผลของ gibberellic acid และระยะเวลาการใหสารที่มีตอคุณภาพของผลแตงแคนตาหลูปพันธุไขมุก
ลาย พิทักษ สิงหทองลา; จันทรฉาย บัวชุม; สัจจา บรรจงศิริ ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 18: การประชุมวิชาการและบทคัดยอ 27-29 ตุลาคม 2535 ณ
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์. กรุงเทพฯ, 2535, หนา 574-575 (704 หนา)
20) ผลของสาร paclobutrazol ที่มีตอการเจริญเติบ โตและการออกดอกของยี่โถ สัจ จา บรรจงศิริ;
ประเชิญ รวมกระโทก ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการในงานนิทรรศการ 30 ป เกษตร
เจาคุณทหารลาดกระบัง: 24-25 มิถุนายน 2542. กรุงเทพฯ, 2542, หนา 261-272 (500 หนา)
21) ผลของสาร ethephon ที่มีตอการออกดอกของสับปะรดสี 3 สายพันธุ สัจจา บรรจงศิริ; ประเชิญ
รวมกระโทก ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการในงานนิทรรศการ 30 ป เกษตรเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง: 24-25 มิถุนายน 2542. กรุงเทพฯ, 2542, หนา 273-283 (500 หนา)
22) ผลของปุยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ใหทางใบตอการออกดอกของลิ้นจี่พันธุฮ งฮวย โดยสัจจา
บรรจงศิริ และสาธิต พสุวิทยกุล
งานวิจัยที่รวมโครงการ
1) โครงการวิเคราะหเพือ่ จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสรางมูลคาเพิ่ม
กับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร-อาหาร จากไรนาถึงผูบริโภคภายใตองคประกอบของสายโซ

แหงคุณคาแหงอาหาร (Food Value Chain)
2) โครงการศึกษาความตองการการบริหารจัดการและการใหบริการเกี่ยวกับ “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ” (OTOP) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
3) โครงการการอนุรักษพรรณไมประจําถิ่นของจังหวัดนนทบุรีในรูปแบบวนเกษตร
4) โครงการสํารวจและศึกษาวิจัยการเกษตรในพื้นที่ทําการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 27 เขต
ฯลฯ
6.3 การอบรม/ศึกษาดูงาน
-

