อบรมของโครงการย่อยปี 2558
ลำดับ

หัวข้ออบรม

หัวหน้ำโครงกำร

โครงกำร

1

ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบการผลิตปัจจยการผลิตเกษตรอินทรีย์

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

โครงการต้นแบบการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ดว้ ยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Organic Farming)

2

การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร

3

ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร

โครงการฝึกอบรมทาปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพือ่ เป็นปัจจัยผลิตผักอินทรีย์

4

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบตลาดที่เป็นธรรม

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์

โครงการความร่วมมือเพือ่ เพิม่ กาลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั ภาคี

5

การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์

โครงการความร่วมมือเพือ่ เพิม่ กาลังการผลิตเกษตรอินทรีย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั ภาคี

6

การผลิตเห็ดหลินจือ

อ.ปรีชา รัตนัง

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

7

สมุนไพรเพือ่ อารักขาพืช

ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (อ.แสงเดือน)

8

เกษตรผสมผสาน

นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ (อ.แสงเดือน)

โครงการนาร่องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพือ่ การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
โครงการนาร่องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพือ่ การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

9

การผลิตอาหารสัตว์นาอินทรีย์

อ.สุดาพร (อ.เกรียงศักดิ)์

โครงการระบบการเพาะเลียงและการสร้าง Brand สัตว์นาอินทรีย์ตน้ แบบเพือ่ วิสาหกิจชุมชน

10

การผลิตปลาบึกอินทรีย์

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน

โครงการระบบการเพาะเลียงและการสร้าง Brand สัตว์นาอินทรีย์ตน้ แบบเพือ่ วิสาหกิจชุมชน

11

การเลียงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์

อ.นิวุฒิ (อ.เกรียงศักดิ)์

โครงการระบบการเพาะเลียงและการสร้าง Brand สัตว์นาอินทรีย์ตน้ แบบเพือ่ วิสาหกิจชุมชน

12

การผลิตปลานิลอินทรีย์

อ.จงกล (อ.เกรียงศักดิ)์

โครงการระบบการเพาะเลียงและการสร้าง Brand สัตว์นาอินทรีย์ตน้ แบบเพือ่ วิสาหกิจชุมชน

13

การเตรียมความพร้อมเพือ่ ผลิตวัตถุดบิ อาหารสัตว์อินทรีย์

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสตั ว์อินทรีย์

14

การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์อินทรีย์สาหรับเกษตรกร

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสตั ว์อินทรีย์

15

การสาธิตปและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยนาชีวภาพ (เพือ่ ผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย)์

ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

โครงการนาร่องการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์

16

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17

การบันทึกเอกสาร (เพือ่ การรับรองมาตรฐานอินทรีย)์

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18

การคัดบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

19

การจัดทาปัจจัยการผลิตเพือ่ ทดแทนการใช้สารเคมี

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

20 ยุวเกษตรอินทรีย์

อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ

โครงการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (ยุวเกษตรอินทรีย)์

21

ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

22 วิธีการชงกาแฟอย่างมืออาชีพ
23 การจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
24 การเลียงปลาหมอไทย

ดร.อนุวัต เชือเย็น

โครงการร้านกาแฟอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU 2477 Organic Bas & Bistro)

ดร.พิภทั ร เจียมพิริยะกุล
ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพือ่ การผลิตพืชอาหารอินทรีย์

25 การปลูกพืชและเลียงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์
26 การผลิตแพะนมอินทรีย์

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม

โครงการต้นแบบการสร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถลี า้ นนา

อาจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น

โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะนมอินทรีย์

27 การทาแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์
28 ระบบไบโอฟลอค(biofloc) กับการผลิตปลานิลอินทรีย์

อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
ผศ.ดร.จงกล พรมยะ

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การเขียนแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย"์

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสาหรัลกลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์

โครงการระบบการเพาะเลียงปลาหมอไทยตามแบบสัตย์นาอินทรีย์โดยวิสาหกิจชุมชนเพือ่ อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่

โครงการระบบไบโอฟอค (Biofloc) กับการผลิตปลานิลอินทรีย์ตน้ แบบเพือ่ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

อบรมของโครงการย่อยปี 2559
ลำดับ

หัวข้ออบรม

หัวหน้ำโครงกำร

โครงกำร

1

อบรมหลักสูตร "การคัดเลือกพันธุแ์ ละการผลิตเมล็ดพันธุผ์ ักไว้ใช้เอง" (รุ่นที่ 1 - 3)

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

โครงการขยายผลการผลิตพันธุพ์ ืชและเมล็ดพันธุอ์ ินทรีย์แก่เกษตรกร

2

ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร”

ดร.ธิดารัตน์ ศิริบรู ณ์

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ผลิตข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร

3

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย”์

อาจารย์อดิศร สิทธิเวช

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย”์

4

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการเลียงปลาเศรษฐกิจ โดยระบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของวิสาหกิจ
ชุมชน”

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย

โครงการการพัฒนาเทคนิคการเลียงปลาเศรษฐกิจ โดยระบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชน

5

อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบการผลิตและเพิ่มมูลค่าปลาหนังลูกผสมเพื่อชุมชน"

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน

โครงการโรงงานอาหารสัตว์นาอินทรีย์เพื่อวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

6

เสวนาเรื่อง “สัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์” (งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559)

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

8

อบรมผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการนาไปใช้ประโยชน์”

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม
ดร.พิภทั ร เจียมพิริยะกุล

โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อการผลิตพืชอาหารอินทรีย์

9

อบรมและสาธิตการทาเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)(งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559)

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม

โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

10

ฝึกอบรมการผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

โครงการต้นแบบการสร้างปัจจัยการผลิตพืชผลในระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

11

อบรมการผลิตผัก โดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์

นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

โครงการบูรณาการระบบการผลิตจากต้นนาสู่ปลายนา มหัศจรรย์ มะม่วง 3 ยุค สมโภชนครเวียงพิงค์ 720 ปี

12

อบรมการขยายพันธุไ์ ม้ผลในระบบเกษตรอินทรีย์

นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

โครงการบูรณาการระบบการผลิตจากต้นนาสู่ปลายนา มหัศจรรย์ มะม่วง 3 ยุค สมโภชนครเวียงพิงค์ 720 ปี
โครงการบูรณาการระบบการผลิตจากต้นนาสู่ปลายนา มหัศจรรย์ มะม่วง 3 ยุค สมโภชนครเวียงพิงค์ 720 ปี

14

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ฝึกอบรมทาปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์

นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วิจิตร

โครงการฝึกอบรมทาปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์

15

อบรมการทาชาจากดอกและใบกาแฟอินทรีย์

ผศ.ดร.สุจิตรา รตนะมโน

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์

16

ฝึกอบรมการเพาะเห็นหลินจืออินทรีย์

นายปรีชา รัตนัง

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

7

13

อบรมของโครงการย่อยปี 2560
ลำดับ

หัวข้ออบรม

หัวหน้ำโครงกำร
ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

โครงกำร

1

อบรมหลักสูตร "การคัดเลือกพันธุแ์ ละการผลิตเมล็ดพันธุผ์ ักไว้ใช้เอง" (รุ่นที่ 1 - 3)

โครงการขยายผลการผลิตพันธุพ์ ืชและเมล็ดพันธุอ์ ินทรีย์แก่เกษตรกร

2

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเพาะเลียงศัตรูธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีใน ดร.ศมาพร แสงยศ
ระบบเกษตรอินทรีย์

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-Biological Control
Technology Learning Center)

3

ฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสัตว์นาแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรม ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Fish Valley)"

โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสัตว์นาแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Fish Vally)

4

ฝึกอบรม เรื่อง "การผลิตสตรอเบอรี่เชิงการค้า รุ่นที่ 1 "

ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

โครงการการขยายผลและพัฒนาระบบการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน

5

ฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์"

ผศ.ดร.สุจิตรา รตนะมโน

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์

6

อบรมการเพาะเห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์

นายปรีชา รัตนัง

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

7

ผศ.ดร.จงกล พรมยะ

โครงการระบบการผลิตลูกปลานิลและการสร้าง Brand ปลานิลอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

8

ฝึกอบรมระบบการผลิตลูกปลานิล
อบรมหลักสูตร "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการผลิตปัจจัยการผลิตทดแทนการใช้สารเคมี"

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร : คุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

9

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเพาะปลูกพืชอาหารอินทรีย์

รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร : คุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

10

อบรมสัมมนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

ดร.มงคล ยะไชย

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Feed Production)

11

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร

ดร.มงคล ยะไชย

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Feed Production)

12

อบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารอินทรีย์

ดร.มงคล ยะไชย

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Feed Production)

13

อบรมและเสวนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์สัญจร

ดร.มงคล ยะไชย

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Feed Production)

