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รวมงบประมำณท้ังส้ิน 11,113,100     

คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ จ ำนวน 10 โครงกำร 550,000         

1 B652001 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้้าจืดด้วยนวัตกรรมการเล้ียงในระบบปิดน้้าหมุนเวียนสมัยใหม่ 

(Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย 80,000            

2 B652002 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดแบบองค์รวมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลด

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ชนกันต์  จิตมนัส 70,000            

3 B652003 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเล้ียงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้้าในสวนล้าไย เพ่ือพัฒนา

เข้าสู่ระบบการเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย์

รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 50,000            

4 B652004 โครงการเพาะเล้ียงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.บัญชา ทองมี 50,000            

5 B652005 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้้าอินทรีย์ เพ่ือมุ่งสู่การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย์ ผศ.ดร.สุดาพร ตงศิริ 50,000            

6 B652006 โครงการเล้ียงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

เข้าสู่เกษตรอินทรีย์

ผศ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 50,000            

7 B652007 โครงการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพ่ือยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง ผศ.ดร.นิสรา กิจเจริญ 50,000            

8 B652008 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพ่ือยกระดับ

เกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer

อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข 50,000            

9 B652009 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเล้ียงปูนาตามแบบพ่ึงตนเอง อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี 50,000            

10 B652010 โครงการ นวัตกรรมการเพาะเล้ียงกบต้นทุนต้่า เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการเล้ียงในระบบอินทรีย์ นายเทพพิทักษ์  บุญทา 50,000            

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร จ ำนวน 12 โครงกำร 700,000         

11 B652011 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผศ.ชลดรงค์  ทองสง           100,000

12 B652012 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดชุมพร ผศ.อ้านาจ รักษาพล           100,000

13 B652013 โครงการส่งเสริมชุมชนการเล้ียงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้้ามันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหาร

ในท้องถ่ินเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ 50,000            

14 B652014 โครงการส่งเสริมชุมชนเล้ียงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้้าหมุนเวียนท่ีบ้าบัดด้วยผักบุ้ง

ไฮโดรโพนิกส์เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัยส้าหรับบริโภค

ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 50,000            

15 B652015 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ 50,000            

16 B652016 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อข้าวหม้อแกงลิงท่ีได้จากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือโดยปลูก

แบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร

อาจารย์ ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 50,000            

17 B652017 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดเพ่ือรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ 

(Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจ้าหน่ายใน

เชิงการค้า

อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย 50,000            

18 B652018 โครงการควบคุมศัตรูโดยชีววิธีเพ่ือรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบ

เกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือจ้าหน่ายในเชิงการค้า

อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 50,000            

19 B652019 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสกัดสมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น 50,000            

20 B652020 โครงการอนุรักษ์และการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถ่ินเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบ

บูรณการ

อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสด์ิ 50,000            

21 B652021 โครงการจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนอย่างย่ังยืน อาจารย์วิชชุดา เอ้ืออารี 50,000            

22 B652022 โครงการใช้ไส้เดือนดินพันธ์ุข้ีตาแร่ และพันธ์ุ (AF) ในการย่อยสลายเปลือกทุเรียนในเขตอ้าเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร

นายชัยวิชิต เพชรศิลา 50,000            

คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 5 โครงกำร 550,000         

23 B652023 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจ้าปี 2565 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล 300,000          

สรุปรำยช่ือโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
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24 B652024 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพ่ึงพาตนเองในการท้าการเกษตรแบบปลอดภัยเพ่ือการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน

ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 100,000          

25 B652025 โครงการการส่งเสริมการท้าเกษตรในเขตเมืองสู่ความม่ันคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชนหนอง

หอย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล 50,000            

26 B652026 โครงการพลิกฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนล้านนาด้วยนวัตกรรมด้าน

สินค้าและบริการ

ดร.วีร์  พวงเพิกศึก 50,000            

27 B652027 โครงการขับเคล่ือนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลง

ใหญ่ต้าบลป่าไผ่ อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 50,000            

ส ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร จ ำนวน 16 โครงกำร 3,755,100       

28 B652028 โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รองผู้อ้านวยการส้านักวิจัยฯ

ฝ่ายบริการวิชาการ

500,000          

29 B652029 ศูนย์ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ รองผู้อ้านวยการส้านักวิจัยฯ

ฝ่ายบริการวิชาการ

350,000          

30 B652030 โครงการจัดท้าแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี รองผู้อ้านวยการส้านักวิจัยฯ

ฝ่ายบริการวิชาการ

300,000          

31 B652031 โครงการศูนย์ประสานงานความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) รองผู้อ้านวยการส้านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 100,000          

32 B652032 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ว่าท่ีร้อยตรีสมบูรณ์   ระดม 555,100          

33 B652033 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร นายณัฐวุฒิ  เครือฟู 400,000          

34 B652034 โครงการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอ้านวยศรี 300,000          

35 B652035 โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีแบบองค์รวม นายนิคม  วงศ์นันตา 150,000          

36 B652036 โครงการศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และส่ือเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดขยายผลโครงการพระราชด้าริฯ รศ.ดร.อรทัย ม่ิงธิพล           100,000

37 B652037 โครงการศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัยผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ  สะระ 250,000          

38 B652038 โครงการปรับปรุงพันธ์ุสุกรเพ่ือบริการสู่เกษตรกรรายย่อย นายไพศาล โพธินาม 200,000          

39 B652039 โครงการแม่โจ้ปริทัศน์ นางทิพย์สุดา ปุกมณี 200,000          

40 B652040 ฐานเรียนรู้ล้าไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งล้าไย) นางจิรนันท์  เสนานาญ 120,000          

41 B652041 โครงแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไรซ์เบอร่ีและข้าวหอมมะลิด้า นายเสกสรร  สงจันทึก 80,000            

42 B652042 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชในระบบอินทรีย์ นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์ 80,000            

43 B652043 โครงการขยายพันธ์ุเก๊กฮวย นายอดิศักด์ิ  การพ่ึงตน 70,000            

คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 5 โครงกำร 270,000         

44 B652044 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดค้า 70,000            

45 B652045 โครงการพัฒนาวิธีการกล่ันและการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 50,000            

46 B652046 โครงการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมน้้ามะเก๋ียงอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม 50,000            

47 B652047 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 50,000            

48 B652048 โครงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยน้ามาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง อาจารย์มุกริน หนูคง 50,000            

วิทยำลัยพลังงำนทดแทน จ ำนวน 4 โครงกำร 310,000         

49 B652049 โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงบ้านจอลือเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ           160,000

50 B652050 โครงการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใข้ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 50,000            

51 B652051 เทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบครัวเรือน ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์ 50,000            

52 B652052 โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทฟาร์มแก่เกษตรกร

เพ่ือพัฒนาสู่เกษตรดิจิตอล 4.0

ผศ.ดร.สุลักษณา มงคล 50,000            

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 4 โครงกำร 200,000         
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53 B652053 โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ การสร้างโรงเริอนและจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรับมือสภาวะโลกร้อน

ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้เล้ียงโคเน่ือใน ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ดิกุล 50,000            

54 B652054 โครงการออกแบบและพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะชุมชนบ้านแม่โจ้ ผศ.พันธ์ศักด์ิ ภักดี 50,000            

55 B652055 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนย่ังยืน” อาจารย์พรทิพย์  จันทร์ราช 50,000            

56 B652056 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก” นายธวัชชัย  มานิตย์ 50,000            

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 3 โครงกำร 150,000         

57 B652057 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 50,000            

58 B652058 ฐานเรียนรู้การผลิตโคเน้ือคุณภาพแบบครบวงจร ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก 50,000            

59 B652059 โครงการนักสัตวบาลรุ่นเยาว์ อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ ค้าพุฒ 50,000            

ศูนย์วิจัยและพัฒนำเกษตรธรรมชำติ จ ำนวน 2 โครงกำร 180,000         

60 B652060 ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ศ.ดร.อานัฐ  ตันโช 100,000          

61 B652061 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ชุมชนในระดับ

อุตสาหกรรม

นายไพบูลย์  โพธ์ิทอง 80,000            

วิทยำลัยนำนำชำติ จ ำนวน 1 โครงกำร 50,000           

62 B652062 โครงการ “เกษตรรักษ์ดี วิถีภูดิน” สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้้าเพ่ือการท่องเท่ียว ในเขตพ้ืนท่ี

โครงการอ่างเก็บห้วยน้้าภูดิน อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ว่าท่ีรท.ดร.จิระชัย ยมเกิด 50,000            

คณะบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 1 โครงกำร 50,000           

63 B652063 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในพ้ืนท่ีบ้านป่าลาน  ต .หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช 50,000            

วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 1 โครงกำร 100,000         

64 B652064 การยกระดับบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือให้มีทักษะการผลิตส่ือ Digital หรือ Animation เพ่ือ

ถ่ายทอดโครงการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) และนวัตกรรมเกษตรแก่คนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศ

 (ส่ือ digital ภาษาไทยและอังกฤษ)

อ.ดร.สุดเขต  สกุลทอง 100,000          

คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 1 โครงกำร 200,000         

65 B652065 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 200,000          

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 17 โครงกำร 1,250,000       

66 B652066 โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตามแนวทางพระราชด้าริฯ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

 (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน           400,000

67 B652067 โครงการการประยุกต์ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ พัฒนาดินน้้าป่าและสังคมฐานรากแบบบูรณาการ อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น 100,000          

68 B652068 ฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน ผศ.ดร.ดุจดาว คนยัง 50,000            

69 B652069 ฐานเรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ อาจารย์ ดร.ประกิตต์  โกะสูงเนิน 50,000            

70 B652070 ฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืช อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ 50,000            

71 B652071 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้้าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ผศ.ดร.ฑีฆา  โยธาภักดี 50,000            

72 B652072 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวชุนชนบ้านบุญแจ่ม ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา 50,000            

73 B652073 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือยกระดับสินค้าในชุมชนและการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

ผศ.ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย 50,000            

74 B652074 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจ้ิงหรีดของกลุ่มผู้เล้ียงจ้ิงหรีดบ้านบุญแจ่ม ต .น้้าเลา อ.ร้อง

กวาง จ.แพร่

อาจารย์ ดร.น้้าฝน  รักประยูร 50,000            

75 B652075 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือของผู้สูงอายุต้าบลช่อแฮ อ้าเภอมือง จังหวัด

แพร่

อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร 50,000            

76 B652076 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน ต.ช่อแฮ  อ.เมือง จ.แพร่ อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ 50,000            

77 B652077 โครงการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ต้าบลช่อแฮ อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่

อาจารย์ ดร.อ้านวยพร ใหญ่ย่ิง 50,000            



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ

78 B652078 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกล้วยไม้พ้ืนถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์และเสริมสร้าง

อาชีพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถ่ิน

อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา 50,000            

79 B652079 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลต้าหนักธรรม อ้าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ 50,000            

80 B652080 โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่สากล ต้าบลช่อแฮ 

อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่

อาจารย์อโนชา สุภาวกุล 50,000            

81 B652081 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง 

จ.แพร่

อาจารย์รัชนีวรรณ ค้าตัน 50,000            

82 B652082 ศูนย์เรียนรู้การท้าเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบ Smart Farm นายสิทิไวกูล  ทิราวงศ์ 50,000            

คณะผลิตกรรมกำรเกษตร จ ำนวน 9 โครงกำร 1,798,000       

83 งานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 1,250,000       

84 B652083 โครงการขับเคล่ือนและหนุนเสริมองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 100,000          

85 B652084 โครงการพ้ืนท่ีอินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายรุ่งโรจน์ มณี 88,000            

86 B652085 ฐานเรียนรู้ผ้ึงชันโรง ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ 80,000            

87 B652086 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตผัก ปัจจัยการผลิต และแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัยและยกระดับรายได้สู่ชุมชน

อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท 80,000            

88 B652087 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ นายปรีชา  รัตนัง 50,000            

89 B652088 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพ้ืนบ้านสู่การ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่แฝก อ้าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

ผศ.ดร.พุฒิสรรค์  เครือค้า 50,000            

90 B652089 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือการผลิตผักอินทรีย์และ

ปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน

อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 50,000            

91 B652090 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 50,000            

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 โครงกำร 260,000         

92 B652091 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเช้ือพยาธิในเลือดในแพะและสุกรพ้ืนเมือง รศ.น.สพ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล 80,000            

93 B652092 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Arduino พ้ืนฐานส้าหรับการเกษตรก้าวหน้าเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมอนาคต”

รศ.ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ 50,000            

94 B652093 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง 50,000            

95 B652094 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษพลาสติก อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง 50,000            

96 B652095 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี และการประยุกต์ใช้งาน

ทางการเกษตร”

ดร.พัชรี กองภาค 30,000            

ฟำร์มมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 โครงกำร 740,000         

97 B652096 ฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย ดร.สุรชัย ศาลิรัศ 600,000          

98 B652097 โครงการสานต่องานท่ีพ่อท้ามุ่งสู่ป่าต้นแบบในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ นางม่ิงขวัญ แดงสุวรรณ           140,000


