โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่ อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

1

โครงการการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้การผลิตและการแปรรู ปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกาจัดศัตรู พืช
และพืชเครื่ องเทศอินทรี ยค์ รบวงจร

อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

2

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

นายปรี ชา รัตนัง

4

โครงการการส่งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้การผลิตข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้2 สู่การแปรรู ป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนี ยวหอมอินทรี ยถ์ ว้ ยพร้อมรับประทานต้นแบบ
โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรี ยต์ ามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
อาหารและยา (อย.)

5

โครงการการยกระดับการผลิตสตรอเบอรี ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์

อาจารย์ ดร.ปรี ดา นาเทเวศน์

6

โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์อินทรี ยแ์ ก่เกษตรกร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฉนั ทนา วิชรัตน์

3

7

8
9

โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้สู่อินทรี ยเ์ พื่อเพิม่ มูลค่า
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เม่งอาพัน
เศรษฐกิจและชุมชน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : ระบบการการผลิตสัตว์น้ า (กบ ปลา
นิล ปลาสลิด) และการสร้าง Brand สัตว์น้ าอินทรี ยต์ น้ แบบ เพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
เชียงใหม่
โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและแปรรู ปสัตว์น้ าแบบอินทรี ย ์ สู่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวฒ
ุ ิ หวังชัย
ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่

10 โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสตั ว์อินทรี ย ์

อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย

11 โครงการการพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวและพืชไร่ อินทรี ยแ์ บบครบวงจร
โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-Biological Control Technology Learning Center) เพื่อการผลิต
12 พืชอินทรี ย ์

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์

13 โครงการต้นแบบเกษตรอินทรี ยแ์ บบผสมผสาน
โครงการการพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้เทคโนโลยีการผลิตผักสดและปัจจัยการผลิตแบบเกษตร
14 อินทรี ย ์
โครงการบริ หารจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย ์ ประจาปี งบประมาณ
15 พ.ศ.2561
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : พัฒนาฐานข้อมูลและ
16 application พื้นที่เกษตรอินทรี ย ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสาธารณะประโยชน์
โครงการการผลิตปุ๋ ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่ วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสาหรับระบบ
17 เกษตรอินทรี ย ์

นายณฤพล อัฐวงศ์

18 โครงการบูรณาการองค์ความรู ้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนา MJU Brand
โครงการการผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรี ย ์
19
โครงการการผลิตและแปรรู ปชาอัญชันอินทรี ยเ์ พื่อการค้า
20

นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

อาจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ

นางแสงเดือน อินชนบท
รองศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร บุญมาก
อาจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่าทอง

นายเสกสรร สงจันทึก
นางสาววัชริ นทร์ จันทวรรณ์

ชื่ อโครงการ
21

22

23
24
25
26
27
28
29

เจ้ าของโครงการ

โครงการการเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในระบบ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ย ์ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรี ยแ์ ม่โจ้ : กลยุทธ์การจัดการสาหรับหน่วยจัดการกลาง
ตลาดอินทรี ยแ์ ม่โจ้ และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สาหรับสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายชาวนา/ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกษตรข้าวอินทรี ย ์ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด “อุดมศึกษา หนุน
การจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวติ ชุมชน”
โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิต การจับ และการ
ขนส่งสัตว์น้ าที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดสัตว์น้ า
อินทรี ยท์ ี่ยงั่ ยืนและประสิ ทธิภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรี ยใ์ นโรงเรื อนอัจฉริ ยะแบบแม่นยาและการ
เพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ผกั อินทรี ย ์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรี ย ์

อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ

โครงการการจัดทาคู่มือเกษตรอินทรี ยแ์ ม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร บุญมาก

โครงการการจัดทาคู่มือการผลิตพืชอินทรี ยแ์ ม่โจ้

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร

โครงการจัดทาคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ม่โจ้

นายอรรถพล นิติราษฎร์

โครงการการจัดทาคู่มือประมงอินทรี ยแ์ ม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวฒ
ุ ิ หวังชัย

อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นายธนวัฒน์ รอดขาว

